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Předmluva

V den, kdy přestanete hořet, mnozí zemřou chladem.

                                                                      Francois Maurias

Dlouho jsem přemýšlela,  jaké téma si  zvolit  pro svou bakalářskou práci.  Chtěla 

jsem, aby se problematika týkala pedagogiky a také jsem chtěla,  aby se dotýkala  mé 

práce.  Pracovala  jsem  čtyři  roky  jako  vychovatelka  v základní  škole  speciální  a 

momentálně jsem na mateřské dovolené. Po pečlivé úvaze jsem došla k názoru, že bych 

se ve své bakalářské práci chtěla věnovat syndromu vyhoření s důrazem na problematiku 

syndromu vyhoření ve speciální škole.

Dnešní doba klade na člověka nemalé nároky.  Považuje se za běžný jev,  že je 

člověk úspěšný ve své práci, je dobrým rodičem a členem rodiny a je finančně zajištěn. 

Tento  jev  ve  společnosti  vede k vysokému výskytu  stresových  situací.  Jedinec je  pod 

neustálým tlakem a není jednoduché splnit nároky, které na něj klade společnost nebo on 

sám. Pokud navíc pracuje v zaměstnání, které je psychicky a emocionálně náročné, může 

dojít k tomu, že jednoho dne toho na něj bude prostě moc. Práce, která ho naplňovala 

pocitem uspokojení a užitečnosti se může stát pro něj nezvladatelnou, dojde k syndromu 

vyhoření. A právě tomuto fenoménu se věnuje moje bakalářská práce.

 V teoretické  části  je  cílem  této  bakalářské  práce  definovat  syndrom  vyhoření 

s použitím odborné literatury, jeho základní rozdělení a ohrožené profese. Dále bych ráda 

charakterizovala  prevenci,  příčiny,  projevy  a  možnou  léčbu  syndromu  vyhoření  se 

zvláštním důrazem na pedagogické profese.

Praktická část této bakalářské práce se týká průzkumu v základní škole speciální 

Mladá  Boleslav,  kde  jsem  zaměstnaná.  Primárním  cílem  tohoto  průzkumu  je  pomocí 

diagnostických metod zjistit, jak jsou na tom pedagogičtí pracovníci školy se syndromem 

vyhoření.  K tomu  jsem  použila  dotazník  BM,  který  se  často  užívá  k diagnostikování 

syndromu vyhoření a který po vyhodnocení přináší konkrétní výsledky, se kterými se dá 

dále pracovat. Druhý dotazník mi sloužil k získání důležitých doplňujících informací, např. 

věk  respondentů,  délka  jejich  praxe,  způsob  odpočinku  nebo  jejich  znalosti  ohledně 

syndromu  vyhoření.  Třetí  dotazník  testoval  znalosti  respondentů  ohledně  syndromu 

vyhoření. Výsledky těchto dotazníků jsem porovnala s výsledky dotazníku BM a pokusila 

jsem  se  zjistit,  jak  výše  popsané  faktory  souvisí  s ohrožením  syndromem vyhoření  u 

jednotlivých  respondentů.  Před  začátkem  samotného  průzkumu  jsem  si  stanovila  tři 



hypotézy, které mají úzkou souvislost se syndromem vyhoření a pokusila jsem se je buď 

potvrdit nebo vyvrátit.

Výstupem této bakalářské práce by měl být průvodce světem syndromu vyhoření 

pro  pedagogické  pracovníky,  kde  by  se  měl  potenciální  čtenář  dozvědět  základní 

informace o syndromu vyhoření a jeho zvládání ( prevence, příčiny, průběh, možnou léčbu 

atd.).  Konečná verze  práce  bude  umístěna na internetových  stránkách základní  školy 

speciální Mladá Boleslav, kde k ní budou mít přístup všichni zaměstnanci školy, ale také 

široká veřejnost.



1 Teoretická část

1.1  Syndrom vyhoření – základní vymezení pojmu

Český  termín  syndrom  vyhoření  vznikl  překladem  anglického  slova 

burnout  neboli  vyhoření.  Termín  burnout  byl  poprvé  použit  americkým 

psychoanalytikem německého původu  Hendrichem Freudenbergerem v roce 

1974.  Označil  tak  jev,  který  byl  v té  době  již  poměrně  znám,  ale  byl 

bezejmenný. S jeho pojmenováním se strhla vlna zájmu a mnoho psychologů 

z celého světa se začalo syndromem vyhoření odborně zabývat.

Syndrom vyhoření  je  psychický  stav,  který  může postihovat  všechny, 

kteří pracují s lidmi a jejich práce je emocionálně velmi náročná. Projevuje se 

zejména postupnou ztrátou pracovní motivace. To co člověka na začátku jeho 

činnosti  bavilo,  naplňovalo  a  uspokojovalo,  ho  baví  stále  méně,  až  dojde 

k vyložené  nelibosti  k dané  činnosti.  Syndrom  vyhoření  velmi  často  vzniká 

prostřednictvím nerovnováhy mezi emocionální investicí do práce a zpětným 

ziskem z ní. V odborné literatuře je tento termín nejčastěji definován jako stav 

absolutního vyčerpání a to fyzického i psychického. Lidé, kteří jsou ohroženi 

syndromem vyhoření ztrácí zájem o dění okolo nich, zažívají pocity úzkosti a 

beznaděje  a přestávají  zvládat  své  běžné denní  povinnosti  (ať  už pracovní 

nebo osobní), se kterými do té doby neměli nejmenší problémy.

Syndrom  vyhoření  je  většinou  provázen  skupinou  symptomů,  které 

k němu ukazují.  Jedná se zejména o příznaky v oblasti fyzické, psychické a 

sociální. Tyto příznaky mohou mít nejrůznější podobu, od běžných bolestí hlavy 

až po pocity absolutní beznaděje a izolace od okolního světa.

1.2  Syndrom vyhoření v odborné literatuře

V odborné  literatuře  lze  nalézt  obrovské  množství  definic  syndromu 

vyhoření. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi komplexní problematiku, je 

logické, že se různé definice překrývají,  ale také rozcházejí,  zejména podle 

toho, na který faktor syndromu vyhoření klade autor definice největší důraz. 
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1.3  Profese ohrožené syndromem vyhoření

Základním  tématem  této  bakalářské  práce  je  syndrom  vyhoření  u 

pedagogických  pracovníků.  V rámci  úplnosti  je  však  užitečné,  uvést  zde 

alespoň  základní  profese,  které  jsou  syndromem  vyhoření  bezprostředně 

ohroženy. Tyto profese jsou velmi dobře popsány na serveru psychoweb.cz, 

budu tedy citovat.

Z hlediska  druhu  práce  jsou  nejpravděpodobnějšími  kandidáty  na 

burnout  lidé  v takzvaných pomáhajících  profesích  – ti,  kteří  pracují  s jinými 

lidmi,  jež od  nich  něco potřebují.  Patří  sem tedy nižší  i  vyšší  zdravotnický  

personál, učitelé, psychologové, sociální pracovníci, policisté a například ještě  

právníci.Dále jsou to lidé, jejichž práce je do jisté míry o komunikaci s jinými 

(sem samozřejmě  pomáhající  profese  náleží  rovněž)  –  manažeři,  novináři,  

řídící  letového provozu,  pracovníci  helpdesků a infolinek a nakonec ti,  kteří  

dlouhodobě  vykonávají  nemotivující  práci,  jež  neodpovídá  výši  jejich 

kvalifikace.1 

Jak  je  vidět,  je  tato  skupina  poměrně  široká,  ale  to  jsou  pouze 

zaměstnání  v největším  ohrožení.  Tuto  skupinu  rozšiřuje  známý  český 

psycholog Jaro Křivohlavý2  a přidává další ohrožené profese. Jsou to:

• Pracovníci v nápravných zařízeních.

• Politici.

• Sportovci.

• Duchovní.

• Poradci v organizačních věcech.

• Vedoucí pracovníci všech stupňů.

• Piloti.

1 Syndrom vyhoření: Ohrožené druhy. Psychoweb: Informace a pomoc [online]. [cit. 2012-03-25]. 
Dostupné z: http://www.syndrom-vyhoreni.psychoweb.cz/syndrom-vyhoreni-uvod/ohrozene-druhy 

2 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak neztratit nadšení. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998, 131 s. ISBN 80-716-
9551-3. 
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• Vyjednavatelé.

• Pracovníci exekutivy.

1.4  Syndrom vyhoření v pomáhajících profesích

Tato kapitola se věnuje skupině, která je syndromem vyhoření ohrožena 

poměrně velmi a to lidem, kteří pracují v takzvaných pomáhajících profesích. 

Za  pomáhající  profese  je  považována  poměrně  široká  škála 

zaměstnání,  která  zahrnuje  všechny  zdravotnické  profese,  psychology, 

psychoterapeuty,  učitele,  vychovatele,  osobní  asistenty,  pracovníky  sociální 

péče,  řádové  sestry,  sociální  pracovníky  a  kurátory  atd.  Mluvíme  tedy  o 

profesích,  které  se  primárně  zabývají  aktivní  pomocí  jiným lidem,  většinou 

v nějaké nepříjemné životní situaci.

Společným  prvkem  těchto  profesí  je  nutná  odbornost  a  získané 

vědomosti a také lidský vztah k pacientům, klientům nebo jiným osobám, který 

by měl být v těchto profesích běžný. Tyto povolání se všeobecně dají pokládat 

spíše za poslání, než za denní rutinní práci. Tato služba si však vybírá svou 

daň  prostřednictvím  enormního  emocionálního  a  psychického  vypjetí 

pracovníků  v pomáhajících  profesích.  Tato  zaměstnání  jsou  typická  tím,  že 

pracovník  ze  začátku  většinou  pociťuje  nadšení  a  uspokojení  z užitečné  a 

potřebné  práce.  O  to  horší  jsou  potom situace,  kdy  člověk  ztrácí  ideály  a 

zjišťuje, že daná profese je velmi náročná a emocionálně vyčerpávající. Právě 

v těchto momentech akutně hrozí propuknutí syndromu vyhoření.

Původně převažovala představa,  že  určující  charakteristikou pracovní  

činnosti, která může vést k vyhoření je především práce s lidmi. Nyní se spíše 

zdá,  že  tuto  základní  charakteristiku  je  třeba  kromě  kontaktu  s lidmi,  jenž 

nemusí mít vždy zcela profesionální ráz, doplnit též o trvalý nekompromisně  

prosazovaný požadavek na vysoký, nekolísající  výkon, který je pokládán za  

standard,  s malou  či  žádnou  možností  úlevy,  odchylek,  vysazení,  a  se  

závažnými  důsledky  v případě  chyb  a  omylů.  Pocit  jedince,  že  již  nadále  

nemůže  těmto  požadavkům  dostát,  ve  spojení  s přesvědčením,  že  úsilí  

vkládané  do  vykonávané  činnosti  je  naprosto  neadekvátní  nízkému 
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výslednému efektu, vede ke vzniku vyhoření.3

Téměř  každý  pracovník  v pomáhajících  profesích  má po  určité  době 

alespoň  některé  příznaky  syndromu  vyhoření.  Všeobecnou  příčinou  těchto 

příznaků jsou ve většině případů vysoké nároky kladené na pracovníka, velká 

osobní zodpovědnost a emocionální vypětí. Tyto příčiny, ve spojitosti s ne vždy 

optimálními  pracovními  podmínkami,  špatným  finančním  ohodnocením  a 

nepříliš  viditelnými  výsledky  práce  jsou  hlavními  ukazateli,  směřujícími 

k problémům syndromu vyhoření.

Důležitou  součástí  úspěšného  odolávání  syndromu  vyhoření  je  striktní 

oddělení soukromého života od života pracovního. Není to vůbec jednoduché, 

ale  je  to  možné.  Základní  pravidla  pro  pracovníky  v pomáhajících  profesích 

stanovil  německý  psychoanalytik  Wolfgang  Schmidbauer  ve  své  monografii 

Syndrom pomocníka.4

Pomocníci rezistentní vůči vyhoření:

• Dbají  na své zdraví  a  zajímají  se o práci,  kterou vykonávají,  necítí  se 

obtěžováni svými pacienty a nalezli svůj styl komunikace.

• Vnímají se jako rozvíjející profesionálové, kteří se učí zvládat počáteční 

zátěže a obtíže (jako jsou setkání s těžce nemocnými a umírajícími lidmi).

• Prožívají i potíže a břemena své práce jako cosi, co má smysl, dokáži se 

distancovat od nároku pomoci i v bezvýchodné situaci.

• Dosáhli  rovnováhy mezi  prací  a  soukromým životem,  i  když  volný  čas 

prožívají třeba s kolegy.

• Dosáhli vysokého stupně sebeurčení ve své práci a tuto autonomii dále 

upevňují  a  rozšiřují,  rozvíjejí  přitom  nadprůměrnou  aktivitu  a  vědomě 

usilují o změny.

• Vnímají  se  jako  iniciativní  a  mají  pocit,  že  mohou  sami  změnit  svou 

pracovní situaci, k podnětům z okolí přistupují spíše skepticky.
3 KEBZA, Vladimír a Iva ŠOLCOVÁ. Syndrom vyhoření. 2., rozš. a dopl. vyd. Praha, 23 s. ISBN 
80-707-1231-7. 

4 SCHMIDBAUER, Wolfgang. Syndrom pomocníka. Vyd. 1. Překlad Petr Babka. Praha: Portál, 
2008, 234 s. Spektrum (Portál), 58. ISBN 978-807-3673-697. 
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• Připadají  si  dostatečně či  přiměřeně podporováni  svými  nadřízenými  a 

kolegy,  s nimiž  jsou  spíše  v přátelských  vztazích,  pozitivně  nicméně 

vnímají  jen  své  bezprostřední  kontakty  (například  k přímému 

nadřízenému), zatímco vyšší nadřízené posuzují skepticky.

• Vnímají své povolání jako intelektuální výzvu, díky níž mohou růst, a rádi 

se přiučují něčemu novému.

Nutno  podotknout,  že  výše  uvedené  zásady  jistě  vedou  k dobré 

obranyschopnosti proti syndromu vyhoření, nicméně nepotkala jsem doposud ve 

své  praxi  člověka  (včetně  sebe),  který  by  beze  zbytku  naplňoval  uvedená 

pravidla.

Na  závěr  této  kapitoly  je  třeba  zdůraznit,  že  vykonávání  pomáhajících 

profesí  je  nesmírně  náročné  a  provází  ho  velká  spousta  rizik  spojených 

s psychickým  i  fyzickým  vyčerpáním.  Je  nezbytné,  aby  si  každý  pracovník 

v těchto profesích tato rizika uvědomoval a byl  schopen rozumně pracovat se 

svými psychickými i fyzickými silami.

1.5  Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků

Tato kapitola se věnuje stěžejní problematice této bakalářské práce a tou 

je syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků. Pedagogičtí pracovníci jsou 

jednou z hlavních skupin takzvaných pomáhajících profesí  a  riziko propuknutí 

syndromu vyhoření je u nich opravdu vysoké. Ráda bych zde detailněji popsala 

jednotlivé fáze průběhu syndromu vyhoření, aplikované přímo na tuto specifickou 

profesní skupinu. Na úvod této kapitoly bych ráda citovala z knihy Jak neztratit 

nadšení, kde je podle mého názoru velmi dobře shrnuto nebezpečí syndromu 

vyhoření u učitelů.

Se syndromem vyhoření se setkáváme velice často u učitelů a zvláště pak 

u učitelek základních a středních škol. Často se zde jedná o relativně nejlepší  

učitelky,  které  vstupovaly  do  zaměstnání  s představou,  že  budou  pomáhat 

žákům na jejich cestě do světa poznání. Velice často to byly učitelky, které patřily  

mezi nejlepší na pedagogických školách (fakultách). Přišly do školy a setkaly se 
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s realitou  –  malým  zájmem  až  nezájmem  žáků  o  to,  co  je  chtěly  naučit,  

s mimořádně  nízkou  kázní  na  jedné  straně  a  s nedostatkem  kázeňských 

prostředků  učitelů  na  straně  druhé,  s nedobrými  mezilidskými  vztahy 

v učitelském  sboru  a  tak  podobně.  Když  se  k tomu  ještě  přidalo  například 

nedorozumění s nejbližšími (v rodině), kladení nesmyslných překážek ze strany 

vedení – takzvané házení klacků pod nohy a tak dále, objevily se první příznaky 

syndromu vyhoření.5

Pedagogická činnost je velmi náročné povolání a každý učitel je denně 

stavěn  před  velké  množství  problémů,  ať  už  vzdělávacích  nebo  výchovných. 

Navíc se od něj očekává, že bude efektivně komunikovat s rodiči svých žáků i se 

svými kolegy. Dále musí být každý pedagog odpovídajícím způsobem vzdělán a 

své  vědomosti  musí  neustále  rozšiřovat  a  aktualizovat.  Na  základě  výše 

uvedeného lze říci, že pedagog je pod neustálým tlakem, jsou na něj kladeny 

vysoké nároky a navíc toto povolání není příliš finančně ohodnoceno a v dnešní 

společnosti není přijímáno s přílišným respektem a úctou. Všechny tyto okolnosti 

vedou k tomu, že učitelé  jsou  jednou z nejvíce  rizikových skupin,  kde akutně 

hrozí ohrožení syndromem vyhoření.

1.5.1 Příčiny vyhoření u pedagogických pracovníků

Příčin  syndromu  vyhoření  u  pedagogických  pracovníků  je  celá  řada. 

Mnohé  z nich  jsou  shodné  s příčinami  v jiných  profesích,  ale  některé  jsou 

poměrně  specifické.  Tyto  příčiny  jsou  poměrně  často  uváděny  v odborné 

literatuře. Poměrně pregnantně tyto příčiny uvádí Angelika Kallwass ve své knize 

Syndrom  vyhoření  v práci  a  osobním  životě.  Zátěžové  situace,  které  mohou 

přispět  k vytvoření  syndromu vyhoření  u  pedagogů,  jsou:  špatný  postoj  žáků 

k práci,  náročná výuka dětí se špatných chováním, nízká společenská prestiž  

učitele, neodpovídající finanční ohodnocení.6

5 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak neztratit nadšení. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998, 131 s. ISBN 80-716-
9551-3. 

6 KALLWASS, Angelika a [z německého originálu ... přeložil Petr BABKA]. Syndrom vyhoření v 
práci a v osobním životě. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. ISBN 80-736-7299-5. 
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Obšírnější definici příčin syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků 

lze nalézt v české publikaci Učitel a stres. V dnešní uspěchané době se stále  

více syndromem vyhoření  potýkají  pedagogičtí  pracovníci.  Každý učitel,  který 

chce vykonávat své povolání poctivě, má v představě určité ideály. Jim podřídí  

motivaci práce, nadšení i empatii. Důležité je, aby mu z jeho ideálů nezůstalo 

málo, aby nezmizel elán, nadšení a radost z práce. Vyčerpání z práce vede ke 

stresu a nakonec k vyhoření. Pedagog se příliš angažuje, což se střídá se stále  

delšími obdobími vyčerpanosti. Stále méně snese, stále více trpí on i okolí jeho  

výkyvy nálad, stále méně je schopen opravdového odpočinku, snáze podléhá 

infekcím.  Únava se může  stát  chronickou a  vést  až k naprosté  ztrátě  sil.  Za 

hlavní příčinu je považován chronický stres, převážně pracovní stres. Syndrom 

vyhoření  se  u  pedagogů  objevuje  v souvislosti  s dlouhodobě  neúspěšným 

jednáním,  ponižováním,  pomlouváním,  soupeřením  na  pracovišti.  

S nejvážnějšími formami vyhoření se setkáme u nejnadanějších pedagogů. Tito  

pedagogové  očekávají,  že  práce  naplní  smysl  jejich  života,  očekávají  

společenské  uznání,  potřebují  vědět,  že  dělají  něco  smysluplného.  Pocit  

marnosti vede ke snížení kvality i kvantity práce. Učitelské povolání má výrazně  

stresogenní  charakter.  Na  učitele  je  kladeno  mnoho  nároků  ze  strany  dětí,  

rodičů,  řídících  pracovníků,  z nichž  některé  jsou  nesplnitelné.  Patří  mezi  ně 

požadavek  permanentního  udržení  kázně  ve  třídě,  neustálý  odborný  růst  a  

přitom nedostatek prostředků i prostoru pro další vzdělávání se, relativně malé  

kompetence a vysoká osobní zodpovědnost.7

Celkově  můžeme  říci,  že  hlavní  příčinou  vzniku  syndromu  vyhoření 

v pedagogických  profesích  je  velké  množství  stresových  situací.  Tyto  situace 

jsou  aktivovány  takzvanými  stresory,  které  jsou  v pedagogických  profesích 

poměrně specifické.

1.5.2 Stresory v pedagogických profesích

7ZEMAN, Vladimír a Libor MÍČEK. Učitel a stres. 2. rozš. vyd. Opava: Vade Mecum, 1997, 195 s. 
Věda do kapsy. ISBN 80-860-4125-5. 
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Stres je definován jako vztah mezi dvěma silami, které působí protikladně.  

Obě tyto síly jsou subjektivně definovány. Termín „subjektivně“ zde znamená, že  

to, co se mi zdá, že je příliš těžké a tak podobně, druhé osobě se ta tak příliš  

těžké zdát nemusí. Na jedné straně této dvojice protikladných sil je soubor nás 

zatěžujících faktorů, takzvaných stresorů.Ty na nás negativně působí. Na druhé 

straně je soubor takzvaných  salutorů, tj. našich obranných schopností zvládat  

těžkosti.  Jsou-li  tyto  dvojice sil  vyrovnány nebo je-li  síla  salutorů vyšší,  nežli  

souhrnná síla stresorů, je dobře. Nic zlého se neděje. Je-li však souhrnná síla  

stresorů větší nežli souhrnná síla salátérů, dochází ke stresu. Přesahuje-li tento  

nepoměr  určitou  zvládnutelnou  hranici,  hovoříme  o  distresu,  tj.  patologicky 

působícím stresu. Ukazuje se, že tam, kde se člověk dlouhodobě pohybuje ve 

stresové situaci, a zvláště pak tam, kde se dostává do distresové situace, číhá  

na něj s určitou pravděpodobností nebezpečí psychického vyhoření.8

Stresory  v pedagogických  profesích  jsou  poměrně  specifické  (alespoň 

některé z nich). V momentě, kdy si člověk tato nebezpečí uvědomuje, zvyšuje se 

šance na účinné zvládnutí nebezpečí syndromu vyhoření. Typickými učitelskými 

stresory se v minulosti i současnosti zabývá řada seriózních výzkumů, a na jejich 

základě  můžeme  definovat  sedm  základních  stresorů  akutně  ohrožujících 

pedagogy při jejich náročné práci.

• Žáci  –  v současné  době  stále  roste  počet  žáků,  jejichž  výchova  a 

vzdělávání je poměrně složité. Je to především, díky nárůstu počtu dětí 

s etopedickými problémy, poruchami učení a tak dále. Mnohé z dnešních 

žáků  mají  negativní  postoj  ke  školní  výuce,  vyrušují  a  stoupá  jejich 

agresivita. Také všeobecná úcta a respekt učitelů v očích jejich svěřenců 

neustále klesá. Pedagogové se musí potýkat s naprostou absencí autority 

u svých žáků.

• Rodiče  –  momentálně  jeden  z nejčastějších  stresorů  všech  učitelů. 

Postupem  doby  se  změnila  pozice  rodičů,  dříve  vesměs  souhlasících 

8 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak neztratit nadšení. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998, 131 s. ISBN 80-716-
9551-3. 
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s učiteli na neúnavné kritiky. Současný trend je takový, že pokud má dítě 

špatné známky, je to vina učitele. Navíc je dnes poměrně aktuální hrozba 

žalobami, trestním stíháním a tak dále. Všeobecně dnešní vztahy mezi 

rodiči a učiteli nejsou příliš dobré.

• Vedení školy – vedení škol a potažmo veškeré nadřízené orgány (Česká 

školní inspekce, školský úřad atd.) jsou aktuálně silným stresorem všech 

učitelů.  V dnešní  době,  kdy  je  pedagog  neustále  ohrožen  nebezpečím 

výpovědi, trestního stíhání či finanční perzekuce je poměrně těžké udržet 

si při učení psychickou rovnováhu.

• Pracovní prostředí  – není žádnou výjimkou, že v rámci škrtů v resortu 

ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže jsou některé školy naprosto 

nedostatečně vybaveny. Pokud nemá pedagog ke své výuce dostatečné 

materiální  vybavení,  je  jasné,  že  kvalita  vzdělávání  klesá  a  s ní  i 

sebevědomí učitele.

• Pracovní  přetížení  – dnes poměrně běžný jev  nejen  v pedagogických 

profesích. Náš stát je věhlasný spoustou zbytečné administrativy a když 

se  k tomu  přidá  hromadění  úkolů,  časová  tíseň  a  přesčasové  hodiny, 

dochází  zákonitě  k pracovnímu  přetížení,  což  je  velmi  silný  stresový 

faktor.

• Neuspokojená realizace – jak bylo již několikrát výše zmíněno, učitelské 

povolání  je  velmi  náročné.  Finanční  ohodnocení  českých  pedagogů  je 

také poměrně tristní.  Je tedy zřejmé, že tato situace rovněž nepřispívá 

k psychické vyrovnanosti učitelů, spíš právě naopak.

1.5.3 Projevy syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků 

Projevy  syndromu  vyhoření  probíhají  v oblasti  fyzické,  psychické, 
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emocionální  i  sociální.  Hlavním  projevem  je  pravidelná  celková  fyzická  a 

psychická únava a vyčerpání. V emocionální složce syndrom vyhoření anoncují 

především pocity bezmoci, beznaděje,  zoufalství  a apatie a také totální  ztráta 

motivace  k jakékoliv  činnosti.  Typickým  projevem  je  absolutní  ztrát  energie, 

snižování  pracovních  výkonů,  konflikty  s kolegy  a  ztráta  chuti  k životu.  U 

pedagoga, který má symptomy syndromu vyhoření se snižuje koncentrace při 

vyučování,  lehce  se  unaví,  špatně  spí,  časté  jsou  také  bolesti  hlavy  a  další 

somatické  příznaky.  V oblasti  sociální  je  typickým  projevem  odtažitost  od 

ostatních lidí a postupná sociální izolace. 

Syndrom  vyhoření  se  postupně  stává  velkým  problémem  v pracovní  i 

osobní existenci napadeného jedince. Začne se projevovat velkými pracovními i 

osobními problémy a viditelných symptomů neustále přibývá.

1.5.4  Průběh syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků

Průběh  syndromu  vyhoření  je  dynamický  proces,  který  se  kontinuálně 

vyvíjí. Jako veškeré jevy má svůj začátek, průběh a konečný stav. V přeneseném 

slova  smyslu  lze  průběh  syndromu  vyhoření  přirovnat  k lidskému  životu. 

Psychické vyhoření má své fáze, které následují po sobě a jsou pevně návazné.

Syndrom  vyhoření  není  osamoceným  jevem.  Je  do  určité  míry 

konečným stadiem procesu, který profesor Hans Selye – zakladatel souborného 

studia  stresu  –  nazval  GAS – General  Adaptation  Syndrom (obecný  soubor 

příznaků  procesu  vyrovnávání  se  s těžkostmi).  Tento  proces  zvaný  GAS má 

podle Hanse Seleyho tři fáze:

1. První fáze – působení stresoru

2. Druhá fáze – zvýšená rezistence (obranyschopnost organizmu)

3. Třetí fáze  – vyčerpání rezerv sil  a obraných možností. Do této fáze  

stresu se obvykle zařazuje průběh syndromu vyhoření9

9 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak neztratit nadšení. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998, 131 s. ISBN 80-716-
9551-3. 
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V úplně  základním  rozdělení  je  průběh  syndromu  vyhoření  u 

pedagogických  pracovníků  shodný  s průběhem u  jiných  profesí.  Specifika  se 

objevují  až  při  bližším  zkoumání  jednotlivých  fází.  Tyto  fáze  popíši  v další 

kapitole a pokusím se je aplikovat na pedagogické profese.

1.5.5 Fáze syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků

Fáze  nadšení  –  nadšením vše začíná.  Jedinec  je  plně  pohroužen  do 

práce, kterou vykonává z nadšením a dává do ní obrovské množství energie.  

Pro tuto fázi je typická spousta ideálů, nesplnitelných očekávání a dobrovolné  

přepínání vlastních sil.

Při  učitelské  práci  bývá  tato  fáze  velmi  významná.  Člověk  je  plný  

očekávání, co všechno dokáže, ale realita bohužel bývá dosti odlišná. Výsledky  

práce se dostavují velmi pomalu a někdy vůbec. Existuje zde velmi velké riziko  

přecenění vlastních sil.

V pedagogické  praxi  se  fáze  nadšení  projevuje  především  obrovskou  

touhou být  ideálním učitelem,  ale  zároveň i  svým žákům přítelem a rádcem.  

Začínající pedagog většinou věnuje své práci i velkou část svého volného času.  

Fáze  nadšení  je  typická  spoustou  ideálů,  které  se  časem  nutně  setkávají  

s realitou. Nadšený pedagog věnuje svým žákům obrovské množství energie a 

volného času. Mnohdy ze  začátku pracuje vysoko nad rámec svých běžných 

povinností.

Fáze  stagnace  –  postupné  slevování  z příliš  velkých  očekávání,  

nastupuje více reálné vnímání pracovní situace. Člověk přestává vidět jen svou 

práci  a začíná myslet  i  na své potřeby a naplňování  vlastního volného času.  

Prvotní nadšení pomalu ustupuje.

V pedagogické praxi se tato fáze projevuje zejména po opadnutí prvotních 

iluzí a představ o učitelské profesi. Pedagog se setkává s realitou a zjišťuje, že  

mnohé  jeho  představy  byly  zcela  mylné.  Začíná  reálně  vnímat  svou  práci  a  

objevuje problémy všedního dne, které v prvotním nadšení odmítal vidět.
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Pomalu se snižuje prvotní vysoké pracovní nasazení,  učitel  zjišťuje, že  

nasazené pracovní tempo není možné dlouhodobě udržet. Vykonávaná práce se  

začíná zhruba rovnat rámci pracovních povinností. Pedagog svou práci nikterak  

nešidí,  ale  už  jí  nevěnuje  tolik  volného  času.  Ideály  se  začínají  rozplývat  a  

nastupuje  pragmatismus.  Stagnace  se  projevuje  především  úbytkem  vlastní  

kreativní iniciativy, která je nahrazena plněním běžných povinností, což nemusí  

být samo o sobě problémem. Dalo by se říci, že ve fázi stagnace se pracovní  

nasazení dostává do přijatelného normálu. Stále však učitele jeho práce zajímá  

a zajímají ho také jeho žáci a chce pro ně to nejlepší.

Fáze  frustrace –  v této  fázi  se  poprvé  objevují  pochybnosti  o  smyslu  

práce a o tom, zda-li je možné naplnit vlastní cíle. V této fázi se objevují první  

významnější fyzické, psychické, emocionální a sociální problémy.

V učitelské  profesi  nastupuje  frustrace  pomalu  a  plíživě.  Začnou  se  

objevovat první větší problémy a s nimi ruku v ruce i první pochybnosti. Týká se 

to nejen smyslu samotné práce, ale také zjištění, že pracovní podmínky nejsou 

zdaleka ideální. Člověk si začíná uvědomovat, že jeho finanční ohodnocení je  

v porovnání s ostatními profesemi velmi nízké, že by bylo potřeba daleko více 

personálu a finančních prostředků nutných ke kvalitnímu vykonávání práce.

Pedagogická  frustrace  má  mnoho  podob.  Asi  největším problémem je  

zjištění,  že  obrovský  výdej  energie  učitele  nemá příliš  silnou zpětnou vazbu.  

Nelze očekávat od žáků základních škol, že budou překypovat vděkem ke svým 

pedagogům,  ale  situace  je  dnes  taková,  že  se  učitelé  běžně  setkávají  

s nezájmem a despektem svých žáků. Toto zjištění je pro pedagoga všeobecně 

asi nejhorší. Smířit se s faktem, že veškeré své úsilí směřujete k tomu, aby jste 

své  žáky  něčemu smysluplnému naučili  a  nikoho to  prakticky  nezajímá  není  

vůbec jednoduché. Samozřejmě tomu tak není vždy, ale bohužel je to dnes až 

příliš  častým  jevem.  Pokud  k tomu  přidáme  výše  popsané  nepříliš  vysoké 

finanční ohodnocení, nízkou prestiž učitelského povolání ve společnosti, despekt  

ze  strany rodičů a kolikrát  i  vedení školy,  je jasné, že  psychický stav většiny  

pedagogů není v příliš optimálním stavu.
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V praxi se frustrace projevuje podrážděností, neklidem, nevyrovnaností a  

nevyzpytatelným chováním jedince. Učitel začíná impulsivněji reagovat na různé  

problémy s žáky, hůře snáší provokace a drzé jednání a jeho frustrační hladina 

se výrazně snižuje.

Fáze  apatie  –  apatií  rozumíme  trvalou  frustraci,  způsobenou 

neschopností  změnit  stávající  situaci  podle  svých  představ.  Práce  se  stává 

nutným zlem, člověk vykonává pouze naprosto nezbytné úkoly vyplývající z jeho 

pracovního  zařazení.  Nové úkoly  před  něj  postavené  mu začínají  činit  velké  

potíže.

Při pedagogické práci nastupuje apatie po několika letech (samozřejmě  

ne  u  všech  pracovníků).  Velmi  záleží  na  osobnostních  dispozicích  jedince.  

Člověk, který ještě před nedávnem vymýšlel stále nové možnosti jak zlepšit svoji  

práci, najednou začíná ubírat a vykonává pouze to, co je nezbytně nutné.

V této  fázi  se  pedagog prakticky  vzdává.  Pedagogická  práce se  stává  

nutností,  která  nejen,  že  nepřináší  pocit  uspokojení  a  užitečnosti,  ale  začíná 

postiženému jedinci  vyloženě škodit.  Mohou se projevovat vážnější  psychické 

problémy. Člověk ve fázi apatie se už snaží pracovní dobu jenom přežít. Tato  

fáze  je  jakýmsi  vyvrcholením  vývoje  syndromu  vyhoření  a  jediným  možným 

řešením této situace se jeví včasná a vhodná intervence.

Fáze intervence – velmi důležitá fáze. Je pro ni nezbytné, aby si člověk 

uvědomil  nebezpečnost  vlastního  stavu  a  byl  ochoten  s tím  něco  dělat.  Pro 

stádium  intervence  je  typická  jakákoliv  změna  vedoucí  k přerušení  procesu 

vyhoření. Může to být pomocí vlastních sil, např. změna zaměstnání, významná 

změna v osobním životě, získání více realistického náhledu, více času na vlastní  

zájmy a potřeby atd. Nebo to může být s odbornou pomocí, viz. níže.

Intervence pomocí vlastních sil  je v pedagogické praxi poměrně složitá.  

Není jednoduché uvědomit si vlastní pracovní problémy a správně je analyzovat.  

U této profese je dobré mít možnosti intervence již při nástupu do práce. Ideální  

je  smysluplné  naplňování  volného  času  zejména  sportem a  jinými  fyzickými 
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aktivitami, neboť tato práce je náročná zejména po psychické práce a je dobré 

mít vhodnou kompenzaci. 

Všeobecně se fáze intervence u pedagogických pracovníků příliš neliší od 

intervence v ostatních profesích. V této fázi  jde už pouze o včasné a vhodné 

diagnostikování  problému  a  o  to,  najít  co  nejvhodnější  řešení  individuálních 

problémů.  V případě,  že  již  člověk  není  schopen  pomoci  si  sám,  nastupuje  

intervence pomocí odborníků, zejména psychologů, psychoterapeutů, případně 

psychiatrů.10

1.5.6   Prevence  syndromu  vyhoření  u  pedagogických 
pracovníků

Kvalitní  prevence  je  zároveň  nejlepším  a  nejdostupnějším  řešením 

syndromu vyhoření, což platí nejen u pedagogických pracovníků, ale i u všech 

ohrožených  profesí.  Předcházení  problému  je  vždy  lehčí  než  jeho  řešení, 

mnohdy je však prevence lidmi podceňována, což může přinášet velmi neblahé 

důsledky.  Některé  metody  prevence  syndromu  vyhoření  se  překrývají 

s metodami jeho zvládání.

Základní podmínkou předcházení syndromu vyhoření je informovanost o 

dané problematice. Každý pedagog by měl vědět, co je syndrom vyhoření, jak se 

projevuje a jakým způsobem se mu dá předcházet. Také by měl vědět, že jeho 

profese patří k těm nejvíce ohroženým.

Při  předpokladu,  že   pedagogický  pracovník  má  alespoň  základní 

povědomí o syndromu vyhoření, můžeme se věnovat bližšímu popisů možností 

prevence. Velmi dobré základní rozdělení prevence uvádí Křivohlavý11, a to na 

prevenci interní a externí.

10 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak neztratit nadšení. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998, 131 s. ISBN 80-
716-9551-3. 

11 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak neztratit nadšení. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998, 131 s. ISBN 80-716-
9551-3. 
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1.5.6.1 Interní prevence 

Jak  už  název  napovídá,  tento  typ  prevence  se  zaměřuje  pouze  na 

ohroženého pedagoga a nevyužívá žádné pomoci  zvenčí.  Velmi důležitou roli 

zde  hrají  individuální  osobnostní  charakteristiky  každého  pedagoga  a  dá  se 

poměrně dobře specifikovat, u koho je riziko syndromu vyhoření velmi vysoké. Je 

proto nezbytné, aby každý pedagogický pracovník byl schopen sebereflexe a byl 

schopen si odpovědět na otázku, zda-li patří do ohrožené skupiny. Tato riziková 

skupina se dá poměrně jasně vymezit. Jsou to ponejvíce lidé, o kterých se dá 

říci, že:

• Své práci věnují veškerou energii a žádná jim nezbývá pro jejich osobní 

potřeby a zájmy.

• Pouze emociálně „dávají“ a nemají zpětnou vazbu.

• Nedokážou odhadnout své vlastní síly a soustavně je přepínají.

• Mají potřebu pomáhat všem kolem sebe, ale své vlastní problémy neřeší.

• Mají nesplnitelná očekávání stran své práce.

• Nezvládají se vyrovnávat s případným neúspěchem.

Naprostým základem funkční interní prevence syndromu vyhoření je získání 

vědomí, zda-li já sama mohu zařadit do této skupiny. Pokud je odpověď kladná, 

je  důležité  na  sobě  usilovně  pracovat  a  snažit  se  rizika  snižovat.  To  se  dá 

například  cíleným  ubíráním  pracovního  nasazení,  získáním  nadhledu  nad 

pedagogickou profesí atd.

Celkově se dá říci, že interní prevence je založena na uvědomění si možných 

rizik a jejich eliminace.

1.5.6.2  Externí prevence  

Externí  prevence  syndromu  vyhoření  je  založena  na  kvalitní  interakci 

s ostatními lidmi, se kterými se ve své práci  pravidelně setkáváme. V případě 

pedagogických pracovníků se tedy jedná zejména o žáky, kolegy a nadřízené.

Externí prevence je založena na několika základních jevech, kterým bych 
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se nyní ráda podrobněji věnovala.

Dobré  vztahy  mezi  kolegy považuji  za  jednu  z nejlepších  možností 

prevence  syndromu vyhoření,  a  to  nejen  u  pedagogů,  což  prokazují  i  četné 

odborné výzkumy. Pokud budu mít  dobrý vztah se svými kolegy, budu se jim 

moci svěřit se svými problémy a budu vědět, že v případě potřeby mi pomůžou, 

mám daleko větší šanci vyhnout se syndromu vyhoření. Proto by se měl každý 

pedagog snažit mít ve svém pracovním prostředí co nejlepší vztahy se svými 

kolegy.

Dobré  vztahy mezi  pedagogem a  jeho  žáky.  Toto  je  velmi  podobný 

případ jako vztahy mezi kolegy, ale rozdíl je v tom, že učitel je zde v nadřízeném 

postavení a je tedy především na něm a jeho pedagogických schopnostech, zda-

li  dokáže navázat se svými žáky dobré vztahy. Pokud učitel vychází dobře se 

svými žáky, je to opět skvělá prevence syndromu vyhoření.

Sociální zázemí je velmi důležitou součástí prevence syndromu vyhoření. 

Pro člověka je zcela zásadní, má-li někoho, u koho může hledat oporu, zastání 

nebo který ho prostě jenom vyslechne. Ve většině případů bývá základní sociální 

oporou rodina, ale můžou to být i přátelé, kolegové atd. Pokud pedagog pracuje 

s vědomím, že po skončení náročného pracovního dne má s kým se podělit o 

svoje problémy, je to vynikající prevence syndromu vyhoření.

Dobré  pracovní  podmínky  jsou  další  významnou  možností  prevence 

syndromu vyhoření.  Pokud je  pedagog  při  své  práci  dobře  hmotně  vybaven, 

pracuje v příjemném prostředí s rozumným počtem žáků, práce ve škole je dobře 

organizována atd., je logické, že riziko syndromu vyhoření je výrazně nižší, než 

v případě kdy tomu tak není. Bohužel v podmínkách dnešního školství zní výše 

popsané jako čirá utopie.

Kladné  hodnocení je  obrovským  povzbuzením  každého  pedagoga. 

Nemám na mysli pouze finanční hodnocení a názory nadřízených, ale také jací 

jsme v očích svých kolegů, žáků a jejich rodičů. Pokud víme, že naše okolí se na 

nás dívá z respektem a váží si naší práce, je to obrovská motivace. Hodnocení 

ostatními nelze ovlivnit přímo, ale měli bychom se snažit pracovat a chovat tak, 

aby nás ostatní respektovali a vážili si nás.
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Možností prevence je velké množství a jsou do jisté míry individuální. Na 

každého člověka působí preventivně něco trochu jiného. V této kapitole jsem se 

pokusila shrnout základní možnosti prevence, o kterých si myslím, že jsou platné 

pro naprostou většinu pedagogických pracovníků.

1.5.7  Překonávání  syndromu  vyhoření  u  pedagogických 
pracovníků

Jak jsem již zmínila v předchozí kapitole, zvládání syndromu vyhoření je 

v mnoha  směrech  shodné  s jeho  prevencí.  Je  tomu  tak  proto,  že  syndrom 

vyhoření se dá popsat jako kruh tvořený příčinami a následky. V tomto kruhu se 

také pohybuje předcházení a řešení problémů.

Zásadní rozdíl mezi prevencí a překonávání syndromu vyhoření není ve 

způsobu,  kterým daná činnost  probíhá,  ale  v tom,  v jakém stádiu  se  nachází 

pedagogický  pracovník.  Zjednodušeně  se  dá  říci,  že  prevence  je  daleko 

snadnější  než  překonávání,  i  když  probíhá  totožným způsobem.  Překonávání 

syndromu vyhoření nastává ve chvíli kdy vyhoření plně propukne.

Při  zvládání  syndromu  vyhoření  je  opět  klíčové,  aby  si  člověk  situaci 

uvědomoval, byl ochoten své problémy řešit a měl alespoň základní informace o 

možnostech  zvládání  syndromu  vyhoření.  Křivohlavý12 překonávání  syndromu 

vyhoření rozděluje stejně jako prevenci na interní a externí.

1.5.7.1 Interní překonávání syndromu vyhoření

Interní  zvládání  syndromu  vyhoření  (také  ho  můžeme  nazvat  zvládání 

syndromu  vyhoření  vlastními  silami)  je  založeno  na  vnitřním  rozpoložení 

ohroženého  jedince.  Zcela  zásadní  je,  aby  si  člověk  uvědomil,  že  příznaky 

syndromu vyhoření vycházejí z jeho psychického stavu a pouze on sám to může 

změnit. Pokud si člověk uvědomí, že se nemění svět okolo něj, ale pouze jeho 
12 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak neztratit nadšení. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998, 131 s. ISBN 80-716-
9551-3. 
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vnímání okolního světa, je na dobré cestě k překonání syndromu vyhoření.

Pokud chce pedagog překonat  syndrom vyhoření,  je  naprosto stěžejní, 

aby se pokusil získat zpět pocit smysluplnosti své práce, potažmo celého života. 

Právě ztráta tohoto pocitu je základním kamenem syndromu vyhoření. 

Nyní  bych  ráda  uvedla  faktory,  které  mohou  pomoci  při  překonávání 

syndromu vyhoření.

Změna  životního  režimu  je  jednou  z možností,  jak  řešit  syndrom 

vyhoření.  Jde  o  to,  změnit  navyklé  rituály,  které  vedou  k pocitu  stereotypu  a 

stagnace.  Zavedení nového režimu, ve kterém se pokud možno člověk snaží 

dodržovat  zásady  zdravé  životosprávy,  může  být  prvním  krokem  k zvládnutí 

syndromu vyhoření.

Oddělení pracovního a osobního života. Pokud si člověk uvědomuje, že 

u něj propukl syndrom vyhoření, jednou z prvních věcí, kterou by měl udělat, je 

striktně  oddělit  osobní  a  pracovní  život.  V praxi  to  znamená,  že  pokud  se 

pedagog vrátí ze školy domů, již by se prací neměl vůbec zabývat (pochopitelně 

v případě,  že  to  je  možné).  Minimálně by se  měl  snažit  omezit  myšlenky na 

pracovní problémy  a měl by se snažit co nejaktivněji trávit svůj volný čas.

Odpočinek  je  při  zvládání  syndromu  vyhoření  jeden  z nejdůležitějších 

faktorů. Pod pojmem odpočinek si každý představí něco jiného. Může být aktivní 

i  pasivní.  Důležité  však  je,  aby  se  odpočinkové  aktivity  pedagogů  výrazně 

odlišovaly od náplně jejich práce. Jen tak mohou splnit svou ozdravnou funkci.

Fyzické aktivity se dají považovat za odpočinek, ale uvádím je zde zvlášť 

z důvodu jejich důležitosti. Nejen, že plní funkci odpočinkovou, ale také výrazně 

zlepšují  fyzický  stav  člověka,  což  je  velmi  důležitý  faktor  při  překonávání 

syndromu vyhoření. Typ fyzické aktivity je zcela individuální, jde jen o to, aby 

dotyčného člověka bavil a přinášel mu uspokojení.

Dobrý  zdravotní  stav  a  fyzická  kondice  úzce  souvisí  s fyzickými 

aktivitami,  ale  jde  o  komplexnější  záležitost.  Pokud  chce  člověk  zlepšit  svou 

psychickou stránku, je nutné, aby měl v pořádku také stránku fyzickou. Nejde jen 

o fyzickou kondici, ale i o to, minimálně po krizové období se co nejvíce vyhýbat 

škodlivým látkám, jako je alkohol, cigarety nebo léky ve větším množství.

21



Změna zaměstnání je nejradikálnější formou řešení syndromu vyhoření a 

doporučuje  se  až  v případě,  že  člověk  opravdu  neví  co  dál.  V případě 

pedagogických pracovníků většinou dochází k přechodu do úplně jiného oboru, 

zejména tam, kde se nepracuje z lidmi. Změna zaměstnání je však limitována 

možnostmi člověka najít si jiné zaměstnání vzhledem k jeho vzdělání a praxi.

1.5.7.2 Externí překonávání syndromu vyhoření

Za externí překonávání syndromu vyhoření považujeme ty metody, kdy už 

si  nemůžeme  pomoci  sami  a  využíváme  svého  bezprostředního  okolí,  ale  i 

odborné a lékařské pomoci. Možnosti externího zvládání syndromu vyhoření lze 

pro větší přehlednost rozdělit do několika skupin.

Pomoc  prostřednictvím  vlastní  rodiny  a  přátel se  týká  zejména 

sociální  opory,  která  byla  podrobněji  popsána v kapitole  věnované prevenci. 

Sociální  opora  je  při  zvládání  syndromu vyhoření  velmi  důležitá  a  troufám si 

tvrdit, že bez dobré sociální opory lze syndrom vyhoření překonat jen stěží.

Pomoc  prostřednictvím  zaměstnavatele  může  zcela  zásadně  zvrátit 

průběh  syndromu  vyhoření.  Pokud  je  zaměstnavatel  natolik  osvícený,  že  si 

uvědomuje rizika, kterým je jeho zaměstnanec vystaven a je ochoten mu pomoci, 

šance na zvládnutí syndromu vyhoření se rapidně zvyšuje. 

Existuje  mnoho  způsobů,  jak  může  nadřízený  pedagogovi  pomoci  při 

zvládání syndromu vyhoření. Jedná se zejména o dobré naplánování práce, se 

zacílením  na  časté  pauzy,  vhodné  uspořádání  pracovních  podmínek  a 

pracovního kolektivu.  Celkově lze říci,  že veškerá pomoc zaměstnavatele,  by 

měla směřovat k tomu, aby se pedagog ve své práci cítil  co nejlépe a mohl ji 

zodpovědně a kvalitně vykonávat.

Pomoc  prostřednictvím  supervize.  Supervize  představuje  důležitou 

oblast  profesního  růstu.Původně  byla  běžnou  součástí  poradenství,  

psychoterapie  a  sociální  práce.  V  posledních  letech  je  stále  více  žádána  a 

oceňována  i  v  dalších  oblastech  práce  s  lidmi  –  pomáhajících  profesích,  

medicíně,  školství,  výchově,  managementu,  pracovních  týmech,  

organizacích…….Slovo  supervize  může  vyvolávat  představu  jakési  vyšší  
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kontroly,  hodnocení.  V  koncepci  integrativní  supervize  Českého  institutu  pro 

supervizi  však  supervizí  rozumíme  bezpečnou,  laskavou  a  obohacující  

zkušenost.  Supervizor  má  být  průvodcem,  který  pomáhá  supervidovanému 

jedinci, týmu, skupině či organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy,  

nacházet nová řešení problematických situací. Supervize může být zaměřena na  

prohloubení  prožívání,  lepší  porozumění  dané  situaci,  uvolnění  tvořivého 

myšlení  a  rozvoj  nových  perspektiv  profesního  chování.  Současně  může  být  

supervize také modelem učení.Cílem supervize tak může být vyšší uspokojení z  

práce,  zvýšení  její  kvality  a  efektivity,  prevence  profesního  vyhoření.  Je  

prokázáno, že prostřednictvím „dominového efektu“ může být dobrá supervize  

prospěšná  nejen  supervidovanému,  ale  především  jeho  klientům,  žákům,  

zaměstnancům atd.13

Supervizi  osobně  považuji  za  jednu  z nejlepších  možností  řešení 

syndromu  vyhoření  a  myslím  si,  že  by  měla  být  běžnou  součástí  všech 

pedagogických profesí.

Pomoc  prostřednictvím  odborníků  a  odborných  zařízení  je  krajní 

variantou řešení syndromu vyhoření a využívá se v případě, že selžou všechny 

ostatní metody překonávání syndromu vyhoření.

Možností odborné pomoci je v dnešní době nepřeberné množství a záleží 

jen a jen na individuálních potřebách jednotlivého pedagoga, který se potýká se 

syndromem  vyhoření.  Popis  všech  zařízení  a  odborníků  by  vydal  na 

samostatnou bakalářskou práci, proto ho zde nebudu uvádět. Domnívám se, že 

důležité  je  vědět,  kde  pomoc  hledat,  což  je  dnes  velmi  snadné  zejména 

prostřednictvím  internetu.  Velmi  komplexní  nabídku  odborné  pomoci  při 

syndromu vyhoření nabízí například portál Psychoweb.14

1.6  Závěr  teoretické části

13 Supervize. RVP: Metodický portál zkušenosti a inspirace učitelů [online]. [cit. 2012-04-05]. 
Dostupné z: http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/S/Supervize 

14  Syndrom vyhoření: Kde hledat pomoc.Psychoweb, Informace a pomoc [online]. [cit. 2012-04-
05]. Dostupné z: http://www.syndrom-vyhoreni.psychoweb.cz/syndrom-vyhoreni-uvod/kde-
hledat-pomoc
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V teoretické  části  mé  práce  jsem  se  snažila  podat  základní  důležité 

informace  o  syndromu  vyhoření  se  zaměřením  na  problematiku  syndromu 

vyhoření  u  pedagogických  pracovníků.  Šlo  mi  o  to,  pokusit  se  přehledně 

pojmenovat a rozlišit  problematiku syndromu vyhoření a uvést základní faktory, 

které mají vliv na výskyt syndromu vyhoření.

Syndrom vyhoření je velmi provázaný a komplikovaný problém. Je nutné 

si  uvědomit,  že jednotlivé  faktory syndromu vyhoření  se navzájem doplňují  a 

prolínají. Je důležité na syndrom vyhoření nahlížet jako na komplexní problém, 

kde vše souvisí se vším a nelze tedy vzít například jeden faktor, ten eliminovat a 

domnívat se, že tím je problém vyřešen.

Riziko syndromu vyhoření je zcela individuální a považuji proto, aby každý 

mladý (ale i starší) člověk, který uvažuje o práci v pedagogických (a vůbec všech 

ohrožených) profesích pečlivě zvážil své osobnostní předpoklady a teprve potom 

se rozhodl, jestli je schopen tuto práci vykonávat bez vysokého rizika ohrožení 

syndromem vyhoření. 

2 Praktická část

2.1 Úvod praktické části

Obsahem praktické části mé bakalářské práce na téma Syndrom vyhoření 

je  průzkum mezi  kolegy na Speciální  základní  škole  Mladá Boleslav.  Na této 

škole pracuji čtyři roky. Většinu zaměstnanců, pracovní podmínky i zázemí znám 

tedy osobně. To je podle mého názoru dobrý základ k průzkumu. Každodenní 

pedagogická práce s  mentálně postiženými dětmi patří  do skupiny rizikových 

oblastí,  kde  může  snadno  dojít  k syndromu  vyhoření.  Vypracovala  jsem  si 

dotazník obsahově rozdělen do tří částí.  První část se dotazovala na všeobecné 

informace a osobní pocity, druhá část byl dotazník  BM, prostřednictvím kterého 

se dá změřit míra syndromu vyhoření a poslední částí byl malý test s dotazy na 

syndrom vyhoření, který měl za úkol zmapovat, zda-li mé kolegyně znají základní 

fakta  týkající  se  syndromu  vyhoření.  Tyto  testy  jsem  kolegyním  rozdala  a 

požádala je o jeho upřímné vyplnění. Dotazníky byly anonymní, a na konec mi 
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byly vrácen 25 respondenty. Vzhledem k vysoké feminizaci našeho školství jsou 

všichni respondenti mého průzkumu ženy, což osobně považuji za škodu, neboť 

generové  rozdělení  průzkumu  by  mohlo  přinést  další  zajímavé  informace. 

Dalším  faktorem  mého  vyhodnocování  byly  neřízené  rozhovory  s kolegy, 

dlouhodobé pozorování a vlastní zkušenosti.

2.2 Cíle průzkumu

Primárním  cílem  tohoto  průzkumu  bylo  pomocí  diagnostických  metod 

zjistit,  jak  jsou  na  tom pedagogičtí  pracovníci  školy  se  syndromem vyhoření. 

K tomu  jsem  použila  dotazník  BM,  který  se  často  užívá  k diagnostikování 

syndromu vyhoření a který po vyhodnocení přináší konkrétní výsledky, se kterými 

se dá dále pracovat. Druhý dotazník mi sloužil k získání důležitých doplňujících 

informací,  např.  věk respondentů,  délka jejich praxe,  způsob odpočinku nebo 

jejich  znalosti  ohledně  syndromu  vyhoření.Třetí  dotazník  testoval  znalosti 

respondentů  ohledně  syndromu  vyhoření.  Výsledky  tohoto  dotazníku  jsem 

porovnala s výsledky dotazníku BM a pokusila jsem se zjistit, jak výše popsané 

faktory souvisí s ohrožením syndromem vyhoření u jednotlivých respondentů.

2.3 Předpoklady průzkumu

Před vytvořením dotazníků jsem si nejprve ujasnila, co vlastně chci přesně 

zjistit, co potřebuji ověřit, potvrdit nebo zcela vyvrátit. Na základě toho jsem si 

stanovila  následující hypotézy, o kterých jsem se domnívala, že jsou pravdivé a 

v průzkumu jsem je chtěla potvrdit nebo vyvrátit. 

• K syndromu vyhoření vede dlouhodobá, každodenní pedagogická 

práce s dětmi  s mentálním postižením. Čím déle člověk v této profesi 

pracuje, tím větší je riziko syndromu vyhoření.

• Odpovídající  pedagogické  vzdělání  vede  ke  snížení  rizika 
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syndromu vyhoření. Čím vyšší má pracovník dosažené vzdělání, tím je 

riziko syndromu vyhoření menší.

• Čím je pracovník starší, tím je riziko syndromu vyhoření vyšší.

2.4  Metody průzkumu

Nestrukturovaný  rozhovor  jsem  použila  k získávání  informací.  Zcela 

záměrně jsem zvolila metodu rozhovorů neformálních a nepřipravených, které 

podle  mě  přinášejí  nejzajímavější  informace.  Dlouhodobě  jsem  se  svými 

kolegyněmi  nezávazně  zaváděla  rozhovory  a  nenápadně  je  směřovala  ke 

zkoumané problematice. 

Dlouhodobé  pozorování  jsem  uskutečnila  pozorným  sledováním  a 

posloucháním svých kolegyň ve všech situacích, u kterých jsem byla přítomna a 

které nějakým způsobem souvisely se syndromem vyhoření  (vypjaté  stresové 

situace, problémy s žáky, konfrontace s nadřízenými atd.).

Dotazník BM. Pomocí tohoto dotazníku je možné změřit si míru vlastního 

psychického vyhoření. Dotazník BM (Burnout Measure Ayaly Pinesové a Elliotta  

Aronsona) je zaměřen na tři základní hlediska celkového vyčerpání, kterými jsou  

pocity tělesného, citového a duševního vyčerpání.

Tato  hlediska  zpracovává  dotazník  pomocí  21  uzavřených  otázek,  na 

které  respondenti  odpovídají  číselnou  škálou  1-7,  kdy  každé  číslo  znamená 

frekvenci dotazovaného jevu během posledního kalendářního roku.

Na základě těchto odpovědí lze metodou BM spočítat míru vyhoření a to  

pomocí následujících vzorců.

A = součet výsledků u všech otázek kromě 3, 6,19, 20

B = součet výsledků u otázek 3, 6, 19, 20

C = 32 – B

D = A + C

BQ = D : 21

BQ je hodnota psychického vyhoření změřená metodou BM

Na základě tohoto dotazníku rozlišujeme výsledky podle výše změřeného 

BQ.
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Jedna a méně: dobrý výsledek

2 – 3: uspokojivý výsledek

3 – 4:  doporučuje se ujasnit  si  životní  hodnoty,  zamyslet  se nad svou prací,  

nebezpečí syndromu vyhoření je poměrně velké

4 – 5: syndrom vyhoření je prokazatelně přítomen, je nutná okamžitá intervence

5 a více: havarijní stav, nutná okamžitá odborná pomoc15

Dotazník  jsem použila k získání doplňujících informací o respondentech, 

jako  byl  jejich  věk,  délka  pedagogické  praxe,  nejvyšší  dosažené  vzdělání, 

způsoby  relaxace  atd.  Tento  dotazník  mi  posloužil  v konfrontaci  z výsledků 

dotazníku BM k ověření či popření mnou stanovených hypotéz.

Test  základních  znalostí  problematiky  syndromu  vyhoření  jsem 

použila  k získání  informací  o  tom,  jak  jsou  respondenti  informováni  o 

problematice syndromu vyhoření.

2.5  Charakteristika zařízení  ve kterém  proběhl průzkum

Základní  škola  speciální  Mladá Boleslav,  jejímž jsem zaměstnancem je 

velmi výstižně charakterizována na svých internetových stránkách, proto z nich 

budu citovat.

V naší škole si plní devítiletou povinnou školní docházku žáci s mentálním 

postižením  (včetně  velmi  těžkých  mentálních  postižení)  i  s kombinovanými 

vadami,  s tělesným  a smyslovým  postižením,  s vadami  řeči,  s diagnózou 

autismus, s epilepsií apod. Naše škola je určena pro žáky vyžadující individuální  

a speciální přístup speciálních pedagogů.

Naše Základní škola speciální Ml. Boleslav není velkou školou (čítá 9 tříd),  

a  přesto při  celé  její  prohlídce navštívíte  tři  budovy a projdete okruh 53 km. 

Hlavní,  krásně žlutá,  budova se nachází  v areálu  Centra  83.  Na jiném konci  

Mladé Boleslavi – v 9. ZŠ („Pastelce“) máme pronajatou jednu třídu. Dopravují  

se  tam automobilem na  výuku  žáci,  kteří  jsou  na  týdenním pobytu.Do  další  

15 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak neztratit nadšení. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998, 131 s. ISBN 80-716-
9551-3. 
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budovy  se  už projedete  dál.  Nachází  se  v  obci Lipník,  přímo  v Domově pod 

Lipou.  Zde  má  škola  tři  třídy  a  jejich  žáci  bydlí  přímo  v tomto  zařízení  na 

celoročním či týdenním pobytu.

Naším prvořadým cílem jsou  spokojení  žáci  a  maximální  využití  jejich  

potenciálu.  Samozřejmě  máme  i  cíle  dlouhodobé.Chceme  je  naučit  takovým 

vědomostem, dovednostem a návykům, které jim umožní realizovat se v běžném 

životě. Dopřát jim ten blažený pocit potřebnosti pro své okolí. Snažíme se naučit  

žáky adekvátnímu chování v různých situacích, orientaci v okolním prostředí a 

co nejvyšší míře samostatnosti.

Ve třídách souběžně působí dva pedagogové.  Vysokoškolsky vzdělaná 

třídní  učitelka a středoškolsky vzdělaná vychovatelka.  V některých třídách jim 

vydatně napomáhá asistent či asistentka.16

2.6 Výsledky průzkumu

Na úvod výsledků provedeného průzkumu uvedu výsledky z dotazníku, 

který měl za úkol zjistit doplňující informace o respondentech.

Věk

16  Škola. Základní škola speciální Mladá Boleslav [online]. [cit. 2012-04-06]. Dostupné z: 
http://www.zsspecmb.cz/zs-skola.html
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První  otázka  byla  zaměřena  na  věk  respondentů.  Z výše  uvedeného  grafu 

vyplývá , že věk dotazovaných se pohybuje se ze 40 % ve skupině od 36 do 45 

let. Ani skupina ve věku 26-35 let ale není zanedbatelná.

Nejvyšší dosažené vzdělání

Druhá  otázka  se  týkala  dosaženého  vzdělání.  Z grafu  vyplývá,  že  48  % 

dotázaných má vysokoškolské vzdělání a lze z toho i jasně vydedukovat, že se 

jedná  o  pedagogické  profese,  vyšší  a  střední  vzdělání  bývají  asistentské  a 

pomocné pozice. I přes to, že se jedná o dost vysoké procento, lze toto zjištění 

brát  jako  méně  uspokojivé.   Na  takových  specifických  pracovištích,  jakým 

speciální škola pro postižené děti  je,  by měli s dětmi pracovat jen speciálně 

kvalifikovaní pracovníci.

Dosažení předepsané pedagogické kvalifikace
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Třetí otázkou  byl dotaz na dosaženou pedagogickou kvalifikaci. V 68 % mají  na 

našem pracovišti odpovídající vzdělání z pohledu vykonávanéfunkce, což je pro 

naši školu velice uspokojivé zjištění. 

Celková délka praxe s dětmi s mentálním postižením

 
Čtvrtá  otázka  se  dotazovala  na  délku  praxe s dětmi  s mentálním postižením. 

Z grafického zpracování je markantní , že více jak 10 let nepracuje s těmito dětmi 

ani  polovina  dotazovaných..  20  %  respondentů  pracujících  nad  20  let  však 

dokazuje, že s mentálně postiženými lze pracovat i dlouhodobě.

Pracovní problémy za poslední rok
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Pátá otázka se zaměřovala na druh pracovních problémů. U této otázky mohli 

dotazovaní odpovídat vícekrát a doplňovat případně i o  další problémy. Otázka 

byla respondenty rozšířena o poslední čtyři sloupky v grafu. Ty byly z pohledu 

hodnot sice zanedbatelné, ale vyjadřovaly skutečnost, že respondenti svoji úlohu 

brali  vážně a svědomitě. Z grafu vyplývá, že vyšší procenta respondentů mají 

hlavně obavy z existenčních důvodů a pak teprve nastupují důvody pracovní.

Projev pracovních problémů v soukromém životě

Šestá otázka se zabývala vlivem pracovních problémů na soukromý život. 72 % 

respondentů odpovědělo, že pracovní problémy do svých soukromí nepřenášejí. 

28 % dotazovaných odpovědělo ano a také hned uvedlo jakým způsobem. Tato 
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skutečnost je promítnuta na následujícím grafu.

 

Vysoké procento špatné nálady je alarmující.

Co děláte, když se cítíte unaveni

Sedmá otázka se týkala únavy a jejího způsobu překonávání.  Velké procento 

dotazovaných překonává svoji únavu pasivním odpočinkem.

U koho hledáte pomoc, když se cítíte unavení
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Osmá otázka byla zaměřena na to, kde hledají respondenti oporu při sociální 

únavě. Nejvíce respondentů  39,9 % z dotázaných  tak činní u své rodiny.

Jaké změny na pracovišti by zmírnily pocit únavy

 
Poslední devátá otázka se ptala na změny na pracovišti, které by mohly pocity 

únavy  zmírnit.  Lepší  komunikaci  v pracovním  týmu  uvedlo  32,1  % 

z dotazovaných.   Je tu  nutné poznamenat  ,  že dost  velké procento (21,4 %) 

respondentů  by  potřebovala  ke  zmírnění  pocitů  únavy  uvedla  finanční 

ohodnocení. Lepší, klidnější a systémová spolupráce s rodiči postižených je též 

jedním z prostředků ke zlepšení situace. Ostatní kategorie jsou skoro vyrovnané.

Jako další jsem se zaměřila na celkové výsledky hodnoty BQ, která určuje 
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výši syndromu vyhoření, což bylo jedním ze základních cílů této bakalářské 

práce

 Z výše  uvedeného  grafu  zjevně  vyplývá,  že  nadpoloviční  většina  (52  %  ) 

dotazovaných se pohybuje v rozmezí ohodnocení BQ 2-2,9, což lze hodnotit jako 

uspokojivý výsledek. Zvýšené riziko , výsledek  testu BQ v rozmezí 3-3,9 , se 

objevilo u 5 respondentů. Dva respondenti spadají do rozmezí BQ nad 4, což je 

možno považovat za prokázanou přítomnost syndromu vyhoření.

Další výsledky se týkají testu, který měl prověřit znalosti respondentů ohledně 

syndromu vyhoření.
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1. Čím se projevuje syndrom vyhoření? Zakroužkuj správné odpovědi
a-poruchy spánku
b-celková únava
c-psychické vyčerpání
d-empatie
e-vznětlivost
f-trvalá dobrá nálada 
Z 25 respondentů odpovědělo 24 správně

 
2. Co předchází syndromu vyhoření?
a-dlouhodobé pracovní přetížení
b-dlouhodobé a opakované pracovní neúspěchy
c- ponížení, urážení, pomlouvání
d-vysoké finanční ohodnocení
e-příliš tvrdý a neosobní pracovní režim
f-stres
Z 25 respondentů odpovědělo 25 správně

1. Co znamená frustrace?
Z 25 respondentů uvedlo 23 přijatelnou formulaci

4. Co patří mezi fyzické znaky syndromu vyhoření?
a-poruchy spánku
b-potíže s dýcháním
c-vysoký krevní tlak
d-svalové napětí
e-apatie
f-pesismus
Z 25 respondentů odpovědělo 23 správně

5. Co znamená apatie?
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Z 25 respondentů 24 uvedlo přijatelnou formulaci

6. Napište, co považujete za prevenci syndromu vyhoření?
Z 25 respondentů uvedlo 25 přijatelnou formulaci.

Výše získané výsledky znázorňuje následující graf.

Z výše uvedených údajů se dá vyčíst, že respondenti průzkumu jsou na tom se 

základními znalostmi o syndromu vyhoření velmi dobře. Otázky sice byly velmi 

jednoduché, ale tady nešlo o nějaké akademické znalosti, ale o základní fakta a 

ty si troufám tvrdit drtivá většina respondentů zná. Tento výsledek považuji za 

velmi pozitivní.

2.7  Ověření předpokladů průzkumu

V této  části  ověřím  zadané  předpoklady  průzkumu  na  základě 

prokazatelných výsledků dosažených prostřednictvím dotazníků.

K  syndromu  vyhoření  vede  dlouhodobá,  každodenní  pedagogická 
práce  s dětmi  s  mentálním  postižením.  Čím  déle  člověk  v této  profesi 
pracuje, tím větší je riziko syndromu vyhoření.

Tato hypotéza nelze beze zbytku potvrdit, ale krajní výsledky průzkumu jí 

odpovídají. Jednoznačně nejlepších výsledků dosáhly pracovnice s délkou praxe 
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do pěti  let  a nejhorších pracovnice s délkou praxe nad dvacet let.  Na druhou 

stranu, respondenty s délkou praxe deset až patnáct let měly stabilnější výsledky 

než respondenty s délkou praxe pět až deset let.

Celkově lze říci, že délka praxe ovlivňuje výši rizika ohrožení syndromem 

vyhoření, ale je v přímé závislosti na osobnostních předpokladech a tudíž nelze 

tuto hypotézu považovat za absolutně pravdivou.

Výsledky průzkumu jsou velmi dobře zřetelné na přiloženém grafu.

Odpovídající  pedagogické  vzdělání  vede  ke  snížení  rizika  syndromu 
vyhoření.  Čím  vyšší  má  pracovník  dosažené  vzdělání,  tím  je  riziko 
syndromu vyhoření menší.

Tato  hypotéza  se  ukázala  jako  naprosto  mylná.  Nejhůře  na  stupnici 

syndromu vyhoření  dopadli  respondenti  s vysokoškolským vzděláním, zatímco 

nejlépe dopadli pracovnice bez maturity. Lze pouze spekulovat o tom, zda-li je 

tento výsledek způsoben tím, že méně vzdělaní lidé o své práci méně přemýšlí a 

tudíž je jejich ohrožení syndromem vyhoření nižší.

Výsledky průzkumu jsou opět přehledně shrnuty na přiloženém grafu.
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Čím je pracovník starší, tím je riziko syndromu vyhoření vyšší.
Ověření  této  hypotézy  je  podobně  sporné  jako  ověření  hypotézy 

s návazností výše syndromu vyhoření na délku praxe.

Krajní  hodnoty  opět  hypotézu  potvrzují.  Nejlepších  výsledků  dosáhly 

nejmladší respondenti a nejhorších nejstarší. Ale v mezistupních mezi nejlepšími 

a nejhoršími výsledky už hypotéza potvrdit nelze.

Opět  tedy  můžeme  tvrdit,  že  mezi  věkem  člověka  a  mírou  ohrožení 

syndromem  vyhoření  je  souvislost,  ale  předpoklad  průzkumu  se  nedá 

jednoznačně potvrdit. 

Výsledky jsou opět znázorněny na přiloženém grafu.
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2.8  Závěr praktické části

Provedený průzkum hodnotím jako velmi přínosný. Získala jsem spoustu 

zajímavých informací o tom, jak jsou na tom pracovnice naší speciální školy se 

syndromem vyhoření, co o něm ví a jak se mu brání.

Cíle  průzkumu  byly  naplněny  a  získala  jsem  údaje  o  míře  syndromu 

vyhoření u mých kolegyň. Tyto výsledky jsou poměrně alarmující  a lze pouze 

potvrdit,  že  tato  profese je  velmi  náročná a  riziko  syndromu vyhoření  je  zde 

poměrně vysoké.

Ani jednu z hypotéz se mi nepovedlo beze zbytku potvrdit, což dokazuje, 

že problematika syndromu vyhoření je velmi komplikovaná a nelze ji jednoduše 

generalizovat.

Při  provádění  průzkumu  nedošlo  k žádným  závažnějším  problémům, 

všichni zúčastnění byli velmi vstřícní a ochotní a za to jim děkuji.
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Závěr

Tato práce se snaží srozumitelnou formou analyzovat syndrom vyhoření u 

pedagogických  pracovníků  a  přinést  základní  informace  pro  ty,  kteří  pracují 

v pedagogické profesi a jsou syndromem vyhoření ohroženi.

Mým záměrem bylo, aby v této práci byly informace, které jsou důležité 

pro pochopení této problematiky a to se mi myslím podařilo. V této bakalářské 

práci  jsou  definovány  základní  pojmy,  příčiny,  průběh,  prevence  a  možnosti 

překonávání  syndromu vyhoření.  Snažila  jsem se zaměřit  na  ty  nejdůležitější 

fakta, tudíž některé informace jsou podány pouze zkratkovitě, jelikož o syndromu 

vyhoření by se dalo popsat několikrát více stran, než je kapacita této práce.

Tato práce popisuje vznik syndromu vyhoření od samého začátku, uvádí 

základní  definice  a  fáze  syndromu  vyhoření.  Myslím  si,  že  je  důležité,  aby 

ohrožení lidé věděli,  co syndromu vyhoření předchází,  kdy k němu dochází  a 

jaké životní a pracovní situace k němu mohou vést.

Praktická část měla za úkol provést komplexní průzkum v základní škole 

speciální  Mladá  Boleslav.  To  se  podle  mého  názoru  podařilo  a  získala  jsem 

velkou  spoustu  zajímavých  a  užitečných  informací.  Navíc  jsem se  v průběhu 

provádění  průzkumu  setkala  s velkým  zájmem  mých  kolegyň,  které  tato 

problematika zaujala, zajímalo je jak jsou na tom se syndromem vyhoření a co se 

s tím dá dělat.

Výsledky průzkumu mě poměrně překvapily a jak již je popsáno výše, mé 

hypotézy,  o kterých jsem byla  přesvědčena, že se potvrdí  nejsou v plné míře 

prokazatelné. Z tohoto průzkumu lze vyvodit, že určité stereotypy se vyskytují, 

ale  jsou  vždy  úzce  spjaty  s osobnostními  předpoklady  a  individualitou 

zkoumaných jedinců.

Tato  práce  bude  po  dohodě  s vedením  naší  školy  volně  dostupná  na 

našich internetových stránkách pro každého, koho daná problematika zaujala.

Celkově hodnotím tuto práci jako přínosnou a to nejen pro zaměstnance 

naší  školy a potenciální  čtenáře,  ale  také pro mě,  neboť jsem zjistila,  že mé 

předpoklady založené na osobní zkušenosti mnohdy nejsou pravdivé.
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