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Anotace
Bakalářská práce se zabývá problematikou syndromu vyhoření u pedagogických
pracovníků Dětského domova se školou, základní školou a školní jídelnou SedlecPrčice, kteří mají ve své péči děti s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou.
Teoretická část vymezuje historii vzniku burnout, stres, popis projevů a příčin
syndromu vyhoření, možnosti diagnostiky, terapii a jeho prevenci. Dále pokračuje
představením zařízení a bližší specifikací rizikových faktorů pro vznik syndromu
vyprahlosti. Praktickou část tvoří kombinovaný výzkum pomocí metod dotazníku a
rozhovoru. Jeho cílem je zjistit úroveň syndromu vyhoření v zařízení a uplatňovanou
prevenci.
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Abstract
The topic of the Bachelor’s thesis is the burnout syndrome of the teaching staff of the
Children’s Home and Primary School and School Canteen in Sedlec-Prčice, who take
care of children with adjudicated institutional treatment or protected young offenders
rehabilitation. The theoretical part covers the history of burnout, stress, description of
manifestations and causes of the burnout syndrome, diagnosis options, treatment and
prevention. Further on, the above institution is presented and risk factors of the burnout
syndrome are specified in detail. The empirical part is based on a combined research
carried out via a questionnaire and interviews. Its objective is to find out the level of the
burnout syndrome in the institution and prevention that is used.
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ÚVOD
Do života vcházíme s určitými představami a ideály - jak budeme žít, jak
budeme pracovat, jak budeme úspěšní a jak dokážeme spoustu dobrých věcí. Postupně
ale přichází problémy, prohry, životní těžkosti, rozpory mezi námi samotnými. Čím více
lidí se okolo nás vyskytuje, tím více problémů, neshod a nedorozumění může nastat.
Tyto situace nás nemohou neovlivňovat. A čím více vcházíme do života s nadšením, tím
horší může být konfrontace se skutečností, která je často velmi odlišná od našich
ideálních představ. Začínají se nám bortit naše sny a my se pomalu, nenápadně
začínáme dostávat do stresu. Stres se zpočátku stává naší součástí a po delší době už si
s ním nevíme rady, v horším případě ho nedokážeme zvládat. A pak už postupně
nastupuje velká propast, propast, které odborně říkáme Syndrom vyhoření. Může nás
potkat v profesním, ale i soukromém životě. V soukromém životě může mít podobu
neúspěšného manželství, dlouhodobé péče o nám blízkou, nemocnou osobu. Častěji se
však vyskytuje v životě pracovním. Jsou zaměstnání, která jsou prognosticky
předurčena a více zatížena možností tohoto osobního kolapsu. Jsou to všeobecně
zaměstnání, která mají v popisu práce, práci s lidmi. Jsou to učitelé, zdravotníci,
sociální pracovnice, ale i podnikatelé, politici, manažeři a jiní.
Umíme rozpoznat na sobě nebo na svých kolezích dlouhodobé účinky stresu?
Jsme schopni sobě nebo jiným pomoci, když už syndrom vyhoření vypukne? Umíme se
proti syndromu vyhasnutí bránit? A můžeme se bránit a předejít mu? Na tyto otázky je
dobré znát odpověď právě proto, že může postihnout kohokoliv z nás. Proto jsem se ve
své bakalářské práci zaměřila na své okolí a to zaměstnání, ve kterém už dlouhodobě
pracuji. Jde o Dětský domov se školou, základní školu a školní jídelnu v Sedlci - Prčici.
V tomto zařízení pracujeme s dětmi s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou. Je
to práce psychicky velmi náročná. Často vypjaté situace a minimální zpětná vazba jsou
nebo by se dalo předpokládat, že budou nahrávat burnout. Proto cílem mé bakalářské
práce je zjistit současný stav syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků v tomto
zařízení. Také by měla mít informativní charakter pro vedení DDŠ.
Práce je složena ze dvou částí. Teoretické a empirické. Teoretická je zaměřena
na všeobecné otázky týkající se syndromu vyhoření a empirická na výzkum stavu
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syndromu vyhoření v DDŠ pomocí kvantitativního dotazníku z hlediska souboru všech
sledovaných faktorů, věku, pohlaví, odpracovaných let a kvalifikace zaměstnanců. Dále
bude pokračovat rozhovorem s vedením DDŠ v otázkách stávající prevence syndromu
vyhoření.

7

1. SYNDROM VYHOŘENÍ
1.1 Historie syndromu vyhoření
Syndrom vyhoření provází lidstvo již od nepaměti. Už ve starém Řecku Sysifos
valil svůj kámen na vysokou horu a před vrcholem se kámen vždy smekl a svalil zpátky
pod horu. V této souvislosti se nabízí nekonečná, neuspokojující, bezcílná práce, která
nepřináší žádné potěšení. Takovýchto příkladů v praxi existuje určitě celá řada, můžeme
jmenovat např. příběhy z bible –„Kazatel“, příběh proroka Eliáše, můžeme je nacházet
v beletrii, ve vzpomínkách z válečného života, v neúspěšných badatelských činnostech,
v práci podnikatelů, studentů, v manželství. Ale nebyl jim dán název, který by tento jev
souhrnně popsal, nebyla vytvořena odborná studie, která by se jimi zabývala. První
zmínky o popsání a zabývání se touto problematikou se datují k roku 1974 a jménu
Hendricha Freudenbergra, který se ve své stati, publikované v časopise Journal of
Social Issues o tomto problému poprvé zmiňuje. Dává tomuto problému jméno a
v podstatě ho definuje v takové podobě, která se používá dodnes. Pravděpodobně byl
inspirován právě beletristickou knihou Grahama Greena „Případ vyhoření“, která
popisuje život nadějného architekta, který vstupuje do života s velkými nadějemi a
očekáváními, ale v praxi se pak setkává s problémy, nesmyslnými překážkami a
neuspokojivými výsledky, které ho znechucují. O práci ztrácí zájem a odchází - utíká do
africké džungle.
Tato stať posléze odstartovala zájem psychologů a psychiatrů o tuto
problematiku a vzniklo, zejména v 80. a 90. letech 20. století, mnoho prací na toto téma.
V současné době začíná být opět velmi diskutované, protože syndrom vyhasnutí je
vzhledem k rychlému životnímu a konzumnímu stylu s vysokými nároky na každého
z nás a s velkým podílem stresových situací, velmi aktuální.
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1.2 Stres
Téměř každý z nás už si alespoň jednou za svůj život myslel, že je ve stresu.
Někdy si myslíme, že v podstatě ve stresu žijeme trvale. Pořád něco musíme, nestíháme,
jdeme z práce do práce, večer v posteli před usnutím přemýšlíme, co jsme zase
zapomněli a ráno jedeme zase dokola. Když se k tomu přidá sem tam nějaký neúspěch,
který nás potrápí, na náladě nám to nepřidá. Je náš každodenní život stres?
V době kamenné by mnoho lidí nepřežilo, kdyby je neprovázel stres. Pokud se člověk
setkal s jeskynním medvědem nebo šavlozubým tygrem, neměl jinou možnost, než se
dát do boje nebo na útěk. Tyto možnosti mu umožnila stresová reakce, která vyvolala
mohutnou tělesnou aktivitu a následně velký fyzický výkon. V organismu v té chvíli
začaly probíhat chemické a fyzikální procesy, které jeho chování zásadně ovlivnily.
V nadledvinách se začala tvořit zvýšená hladina hormonů, která aktivizovala mozek
k pohotovosti, ten pak vyvolá produkci stresových hormonů- adrenalinu a noradrenalinu
a tělo začne ovládat sympatický nervový systém. Dochází ke zvýšené látkové výměně,
plíce a srdce pracují intenzivněji - zrychluje se dýchání a srdeční činnost, stoupá tlak,
játra vyplavují cukr do krve. Snižuje se prokrvení kůže a trávicích orgánů, krev se
přesouvá do svalového systému končetin. Vše se mobilizuje, aby bylo tělo připraveno
na útěk nebo na boj. V případě člověka z doby kamenné tyto reakce proběhly, tělo
spotřebovalo vyprodukované látky, a pokud přežil, vše bylo v „pořádku“, stresová
reakce hormonální i nervová se naplnila, proběhla a plně odezněla. Organismus se vrátil
do svého původního stavu. Konflikt byl vyřešen. Avšak těžko si lze představit, jak po
konfliktu s naším nadřízeným (manželem, tchýní, synem, učitelkou, viníkem
autonehody, který nám zničil auto, aj.) se na něj vrhneme a budeme bojovat, případně se
dáme na útěk. Dusíme v sobě nahromaděné emoce a všechny fyziologické reakce, které
v našem těle proběhnou, vyzní na prázdno. Nahromaděné látky nebyly použity. Pokud
nejsme psychický tlak z různých důvodů schopni zvládnout, přechází do stádia
patologicky působícího stresu, kdy původně užitečné obranné mechanismy začnou tělu
škodit. Dlouhodobé psychické problémy právě tímto mechanismem vyvolávají různé
zdravotní a psychické obtíže, které nejprve přispívají ke snížené kvalitě života a později
se podílejí na rozvoji různých onemocnění (žaludeční a dvanáctníkové vředy,
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hypertenze, řada kardiovaskulárních onemocnění, hypertyreodismus - zvýšená funkce
štítné žlázy, bronchiální astma a pravděpodobně mají vliv na snížení činnosti
imunitního systému). ( Švingalová, 2006)
Stres tedy není jenom negativní činitel v našem životě. Dokonce určitá
přiměřená dávka stresu je nezbytnou podmínkou pro životní otužování a zdravý
psychický vývoj. Zvládnutý stres je posilující, motivující (eustres).

Za škodlivý

(distres) je považován dlouhodobý, chronicky opakující se stres anebo stres s vysokou
intenzitou, který jedinec nezvládá. Zvládání stresu je velice individuální, to co je pro
jednoho neřešitelnou zátěžovou situací, je pro jiného „hračkou“. Právě zvládání zátěže
je určující, kdy jde a kdy nejde o negativně působící stres. Podstatný je poměr mezi
mírou (intenzitou, těžkostí, tlakem) stresogenní situace (stresoru či stresorů) a „silou“
(schopnostmi, možnostmi) danou situaci zvládnout. O distresu tak hovoříme v tom
případě, že míra intenzity stresogenní situace je vyšší, než schopnost daného člověka
tuto situaci zvládnout. Mluvíme o tzv. nadlimitní zátěži, což nemusí být jen jediný, byť
velice silný stresor (např. umrtí manžela), ale i nadlimitní množství běžných
každodenních starostí, které nám „přerostou přes hlavu“. ( Švingalová, 2006)
Stres- zátěž, napětí vzniká tehdy, kdy je člověk vystaven:


působení fyzikálních a chemických faktorů – hluk, teplo, chlad, prudké světlo,
apod.



časové tísni – zvládnutí mnoha úkolů v krátkém časovém termínu



zodpovědnosti - nezaplacené účty, nedostatek peněz. V práci nebo ve škole:
strach ze zkoušky, termíny úkolů, dopravní špička. Všeobecně: frustrace,
nesplněná očekávání, věk, aj.



traumatickým faktorům – událostem jako úmrtí, rozvod, sňatek, narození dítěte,
stěhování, chronické onemocnění, ztráta zaměstnání, ztráta životní role aj.



konfliktním nebo komplikovaným životním situacím – v osobních vztazích:
nevěra, zklamání, trvalé neshody v manželství. V nesprávném životním stylu:
přejídání se, nezdravé složení stravy, kouření, nadměrné pití alkoholu,
nedostatek spánku, aj.
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Příznaky stresu můžeme pozorovat ve třech rovinách a to fyziologické,
emocionální a behaviorální. Mezi fyziologické patří např. palpitace (bušení srdce);
bolest a svírání na hrudní kosti; nechutenství a plynatost-tlaky v břišní oblasti;
křečovité, svírající bolesti v dolní části břicha, případně spojené s průjmem; časté
nucení na moč; snížení až nedostatek sexuální touhy, případně sexuální impotence;
změny (nepravidelnosti) v menstruačním cyklu; svalové napětí v krční oblasti a v dolní
části páteře, často spojené s bolestmi; vyrážka na obličeji aj. Mezi emocionální patří
např. prudké a výrazné změny nálad; nadměrné trápení se věcmi, které zdaleka nejsou
tak důležité; nadměrné starosti o vlastní zdravotní stav a fyzický zjev; zvýšená
podrážděnost, popudlivost a úzkostnost; obtížná koncentrace pozornosti; nadměrné
pocity únavy aj. A mezi behaviorální např. nerozhodnost; nerozumné nářky; zvýšená
absence v práci; sklon k nepozornému řízení (auta); zhoršená kvalita práce; zvýšený
počet vykouřených cigaret, více alkoholu, více léků na spaní, na uklidnění, na dobrou
náladu; vyhýbání se odpovědnosti, používání výmluv aj. (Křivohalvý J., 2001, str. 181).
Je alarmující, že více než 70 % absencí v práci z důvodu pracovní neschopnosti je
zapříčiněno nemocemi, které souvisí se stresem.
Úspěšné zvládání stresu podmiňuje řada technik, ke které nepotřebujeme odbornou
pomoc. Patří mezi ně antistresové relaxační programy, jejichž podstatou je psychická a
fyzická relaxace (autogenní trénink, např. dechová cvičení, cvičení klidu, pocitu tíhy a
tepla); antistresové programy v oblasti emoční (zvládnutí negativních emocí jako je
zlost, vztek, strach, úzkost-taktně a citlivě definovat vzniklou emoci sobě i jiným a tím
nechat stresovou situaci odeznít); humor je fyziologická aktivita, která mobilizuje
organizmus nestresovým způsobem, pomáhá snížit intenzitu problému; správná
životospráva a zdravý životní styl, zejména tělesný pohyb (fyzická práce, chůze,
turistika, běh, cyklistika apod.) je velmi účelnou technikou. Nejenže má důležitý
pozitivní vliv na lidskou fyziologii, ale pomáhá nám odbourávat nashromážděné
škodlivé látky, které tělo vyprodukuje při vzniku stresu, je to přirozená cesta, jak jich
tělo zbavit. Důležitý je dostatek spánku a odpočinku, pravidelnost a střídmost ve
stravování (racionální strava s dostatkem ovoce a zeleniny s omezením cukrů a tuků).
(Švingalová, 2006)
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Pokud se nám stres nedaří ovládat, přibližujeme se stále více syndromu
vyhoření. Stock Ch. ve své knize Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout píše: „Syndrom
vyhoření bývá způsoben výhradně chronickým stresem a dlouhodobou disbalancí mezi
zátěží a fází klidu, tedy mezi aktivitou a odpočinkem. Stres je příčina a vyhoření
důsledek.“

1.3 Definice syndromu vyhoření
Jednotná definice, která by se mohla standardně pro syndrom vyhoření použít,
prozatím není stanovena. Každý autor, který se touto problematikou zabývá, má trochu
jiný náhled. Ale ve většině se shodují v tom, že se jedná o psychický stav, který se
vyskytuje v souvislosti s výkonem určitého povolání u psychicky zdravých lidí, přičemž
snížená výkonnost souvisí s negativními postoji a nevyplývá z nižších schopností a
dovedností.
Křivohlavý (1998, str. 49-50) ve své knize uvádí definice některých autorů:
Freudenberg: „Burnout je konečným stádiem procesu, při němž lidé, kteří se
hluboce emocionálně něčím zabývají, ztrácejí své původní nadšení (svůj entusiasmus) a
svou motivaci (své vlastní hnací síly).“
Pines a Aronson: „Burnout je formálně a subjektivně prožíván jako stav
fyzického, emociálního a mentálního vyčerpání, které je způsobeno dlouhodobým
zabýváním se situacemi, které jsou emocionálně těžké (náročné). Tyto emociální
požadavky jsou nejčastěji způsobeny kombinací dvou věcí: velkým očekáváním a
chronickými situačními stresy.“
Tato autorská dvojice poprvé rozděluje tento syndrom do tří částí a to:
emocionální, fyzické a mentální.
Emocionální vyčerpání se projevuje tím, že se člověk cítí citově vysátý. Ztrácí
empatii, začíná se emočně distancovat. Snaží se vyhýbat ostatním, a pokud to nelze,
reaguje

podrážděně,

nepřátelsky až

necitlivě. Má problémy s kontaktem

s

ostatními lidmi, nejprve v práci, ale poté i v osobním životě. Může se cítit sklíčený,
nespokojený, mít pocit bezmoci a beznaděje.
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Fyzické vyčerpání je charakteristické chronickou únavou, nedostatkem energie a
pocity tělesné slabosti. Je příznačná rychlá unavitelnost, která je odlišná od té fyzické.
Fyzická únava po odpočinku odchází, tato se rychle vrací a je spojena s pocity viny a
selhávání. Příznačné jsou poruchy spánku, svalové bolesti, pocit „rozlámanosti“. Často
může být patrná větší náchylnost k nemocem, můžou nastat funkční poruchy, např.
kardiovaskulární a zažívací potíže. Dochází ke změnám ve stravovacích návycích, kde
mohou být znatelné změny tělesné hmotnosti.
Mentální vyčerpání lze definovat jako postupující ztrátu energie a idealismu.
Člověk má negativní postoj k sobě i okolí. Dochází k útlumu celkové aktivity,
spontaneity a k útlumu tvořivosti. Vykonává práci jako rutinní záležitost, stereotypně.
Život začíná být vnímán jako seskupení nároků, problémů a hrozících katastrof
(„všechno je špatně“). Je negativistický, cynický, pesimistický, všechno mu připadá
jako problém. Mohou nastat potíže se soustředěním a zapomnětlivostí. Život přestává
mít perspektivu, vytrácí se smysl vykonávané práce.
Pedagogický slovník popisuje syndrom vyhoření jako vyčerpání fyzických a
psychických sil, ztrátu zájmu o práci, eroze profesionálních postojů, které se především
projevují u pracovníků tzv. pomáhajících profesí. Značný podíl na tomto jevu mají stres,
časová náročnost povolání, administrativní zásahy, které rušivě ovlivňují práci, apod.
(Průcha, Walterová a Mareš, 2003, str. 26)
Psychologický slovník hovoří o ztrátě profesionálního zájmu nebo osobního
zaujetí u příslušníka některé z pomáhajících profesí, nejčastěji spojeno se ztrátou
činorodosti a poslání; projevuje se pocity zklamání, hořkosti při hodnocení minulosti;
postižený ztrácí zájem o svou práci, spokojuje se s každodenním stereotypem, rutinou,
nevidí důvod pro další sebevzdělávání a osobní růst; snaží se pouze přežít, nemít
problémy.
(Hartl, Hartlová, 2000, str. 586)
Tyto definice popisují převážně již rozvinutý syndrom vyhoření. Avšak toto
narušení psychické a fyzické rovnováhy má svůj počátek dlouho před tím, než dojde ke
konečnému samotnému vrcholu. Proto je popisujeme nikoliv jako stav, ale jako neustále
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se vyvíjející proces. V dostupné literatuře se můžeme setkat s několika stádii - fázemi
burnout.

1.4 Stádia vývoje vyhoření
Proces, jehož vrcholem je vyhoření, trvá několik měsíců až let. Probíhá
v několika fázích, které mohou být různě dlouhé. V dostupné literatuře můžeme najít
velké množství pojetí vývoje tohoto procesu.
Nejjednodušší pojetí fází procesu burnout popisuje A. Laengle, který v r. 1997
zveřejnil hlubší pohled na psychické vyhořívání. Vidí zde 3 fáze, spojené se 3 procesy
(in Jeklová, Reitmayerová, 2006, str. 19):


Fáze nadšení – člověk se pro něco cele nadchl, má konkrétní cíl, jeho konání mu
připadá smysluplné, protože usnadňuje cestu k vytyčenému cíli. Hlavním
tématem je zde smysluplnost.



Fáze vedlejšího zájmu – z prostředku se začíná stávat cíl. Jedinec už není
motivován samotným cílem a jeho dosažením, ale prostředky, které za tuto práci
získává. Žádoucím se stal vedlejší produkt. Přestává být tím, kým chtěl být, čeho
chtěl dosáhnout, přesto v profesi dále funguje, jeho nadšení začíná pohasínat.



Fáze popela – jedinec ztrácí úctu k ostatním lidem, ke klientům, nerespektuje je,
vidí v nich věci, zároveň ztrácí úctu i k sobě samému, k vlastnímu životu, neváží
si vlastního snažení, vlastních přesvědčení, ztrácí smysl života.

Čtyřfázový model procesu, který patří mezi jednu z nejužívanějších metod
k stanovení diagnózy vyhořívání, představuje Christina Maslach (in Křivohlavý, 1998,
str. 61):


Idealistické nadšení a přetěžování.



Emocionální a fyzické vyčerpání.



Dehumanizace druhých lidí jako obrany před vyhořením.



Terminální stádium: stavění se proti všem a proti všemu a objevení se syndromu
burnout v celé jeho pestrosti („sesypání“ se a vyhoření všech zdrojů energie).

Pětifázové členění syndromu vyhasnutí nám nabízí Edelwich a Brodsky
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(in Jeklová, Reitmayerová, 2006, str. 18-19):


Na počátku je nadšení, idealismus a nereálné očekávání, práce se stává pro
jedince nejdůležitější součástí života, neefektivně vydává vlastní energii,
dobrovolně se přepracovává



Stádium stagnace – jedinec slevuje ze svých očekávání, vnímá více reálné
podmínky pro svou práci, pomalu se zaměřuje na uspokojování vlastních potřeb
v podobě platu, volného času apod.



Následuje stádium frustrace – jedinec začíná pochybovat o smyslu své práce, o
tom, jestli má vůbec význam pomáhat někomu, objevují se první výraznější
fyzické a psychické potíže, problémy ve vztazích



Apatie – jedinec je trvale frustrován, neschopen změnit situaci podle svých
očekávání, pracuje jen tak, jak je to nezbytně nutné, vyhýbá se novým úkolům



Stádium intervence – vede k jakémukoliv porušení tohoto procesu. Může jím být
přerušení práce, životní změna, více času pro svoje vlastní zájmy nebo
přehodnocení situace a realistický náhled.

Dosud nejpodrobnější, dvanáctifázový model zveřejnil v roce 1982 John W. James
(in Křivohlavý, 1998, str. 62):


Snaha osvědčit se kladně v pracovním procesu.



Snaha udělat vše sám (nedelegovat nikomu jinému formální pracovní autoritu).



Zapomínání na sebe a na vlastní potřeby – opomíjení nutné péče o sebe.



Práce, projekt, plán, návrh, úkol, cíl atp. se stávají tím jediným, oč danému
člověku jde.



Zmatení v hodnotovém žebříčku – neví se, co je zbytné a co je nezbytné (co je
podstatné a co je nepodstatné)



Kompulzivní (nutkavé) popírání všech příznaků rodícího se vnitřního napětí
jako projev obrany tomu, co se děje.



Dezorientace, ztráta naděje, vymizení angažovanosti, zrod cynizmu. Útěk od
všeho a hledání útěchy např. v alkoholu či drogách, v tabletkách na uklidnění,
nadměrném jídle (přejídání), hromadění peněz apod.
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Radikální, vně pozorovatelné změny v chování – nesnášení rad a kritiky,
jakéhokoliv rozhovoru a společnosti druhých lidí (osamění a osamocení –
sociální izolace)



Depersonalizace – ztráta kontaktu sama se sebou a vlastními životními cíli a
hodnotami (daný člověk přestává být člověkem v plném slova smyslu)



Prázdnota – pocity zoufalství ze selhání a dopadu „až na dno“. Neutuchající hlad
po opravdovém, smysluplném životě (potřeba smysluplnosti života je stále
neuspokojována – frustrována)



Deprese – zoufalství z poznání, že nic nefunguje a člověk se ocitá ve
smysluprázdném vákuu. Sebe-cenění, sebe-hodnocení a sebe-vážení (self-estem)
je na nulovém bodě. Zážitek pocitu „nic nejsem“ a „všechno je marnost nad
marností“.



Totální vyčerpání – fyzické, emocionální a mentální. Vyplenění všech zásob
energie a zdrojů motivace. Pocit naprosté nesmyslnosti všeho – i marnosti
dalšího žití.

V odborné literatuře se setkáváme s různým počtem stádií burnout. Nejjednodušší
model se skládá ze tří a nejrozsáhlejší z dvanácti fází. Každý autor, který se touto
problematikou zabýval a věnoval se výzkumu této destabilizace jedince, zvolil svůj
postup jednotlivě za sebou jdoucích fází. V mnohém se shodují, ale ne vždy jsou stejné,
stejně tak, jako není sjednocena definice syndromu vyprahlosti. Souhrnně se však dá
říci (Kebza, Šolcová, 2003, str. 13), že začíná původním zapálením pro věc, po níž
dojde k prozření, „vystřízlivění“, či náhledu, že ideály nejsou plně realizovatelné.
Následuje období frustrace, zklamání tématem, řešeným problémem či celou profesí,
klient, či osoby, s nimiž je člověk v kontaktu a na jejichž hodnocení je závislý, začínají
být vnímány negativně. V další fázi přichází apatie, v níž propuká již nejen plná
hostilita vůči klientovi, ale i vůči všemu, co souvisí s profesí či vykonávanou činností.
Posledním stádiem je pak fáze úplného vyhoření, vyčerpání, provázené cynismem,
odosobněním a ztrátou lidskosti.
Procházení určitých fází syndromu vyhasnutí je velice individuální. Záleží na
mnoha faktorech, které toho nebo onoho daného jedince ovlivňují. Především jde o
osobnostní charakteristiky a vnější okolí, které ovlivňuje vznik a vývoj vyhoření.
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Důležité také je, jak postižený sám dokáže zhodnotit svoji situaci (uvědomění si, že se
se mnou něco děje), jakou má sociální podporu v blízkém okolí (rodina, přátelé,
spolupracovníci; pokud je osobní zázemí dobré, téměř vždy si blízcí lidé všimnou, že se
něco děje a pokouší se pomoci). Syndrom vyhoření se tak dá zastavit docela dobře už
v počátečních fázích. Dalším ukazatelem jsou vnější a vnitřní rizikové faktory, které
byli při vzniku burnout přítomny a se kterými se dá v případě postižení pracovat a
ovlivnit tak postupující fáze, případně syndrom vyhoření úplně zastavit.

1.5 Rizikové faktory pro vznik vyhoření
Rizikových faktorů pro vznik burnout je mnoho, od skrytých až po velmi
nápadné. Mezi rizikové faktory vyhasnutí patří: vnější a vnitřní rizikové faktory
Vnější rizikové faktory:

 dlouhodobé a opakované jednání s lidmi (Jsou určité profese, které jsou ke
vzniku vyhoření náchylnější. Jedná se o tzv. „pomáhající profese“, kde je
nezbytně nutný častý mezilidský kontakt. Mezi ně patří pedagogové, zdravotníci
/sestry, lékaři, fyzioterapeutové/, sociální pracovníci, pracovníci ve vězeňském
systému, policisté aj.


nedostatek personálu, času, finančních prostředků, odborných zkušeností



nedostatek odpočinku v průběhu práce, příliš mnoho pracovních úkolů, které
mají být zvládnuty, pracovní přetížení



nedostatek ocenění práce ze strany vedení či klientů, nedostatečná podpora ze
strany nadřízených



příliš náročné pracovní podmínky, dlouhodobé trvání nepříznivých podmínek



odmítání ze strany druhých - klientů i nadřízených aj.



mobbing (šikana) na pracovišti



příliš vysoká, rostoucí zodpovědnost

Rodina


přehnaná pozornost problémům ostatních



neutěšené bytové či finanční podmínky



nemoc, či jiná zátěž v rodině, zvláště dlouhodobá
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partnerské problémy a konflikty

Společnost


soutěživý charakter naší společnosti - vede soutěživé jedince k tomu, aby si
stanovovali vyšší a vyšší cíle, které jednoho dne začnou překračovat jejich
fyzické či emoční možnosti



falešný obraz úspěchu - společensky uznávaný, úspěšný člověk je ten, kdo
dostatečně vydělává peníze, má rodinu, prestižní zaměstnání…teprve potom
přinese pocit štěstí



tlak vyvíjený na ženy v domácnosti, aby nastoupily do práce - kromě často
plného pracovního úvazku v zaměstnání plní doma ještě funkci hospodyně,
matky apod.



tempo naší společnosti - zrychlující se tempo přísunu informací, dopravy, příval
informačních technologií apod.



snaha nebýt pozadu za ostatními - snaha udržet krok s ostatními kolem nás, po
výkonové i finanční stránce

(M.D.Rush, 1987 in Jeklová, Reitmayerová, 2006, str. 16 - 17)
Vnitřní rizikové faktory


veliké, ba až přílišné nadšení pro práci



vnitřní tendence k soutěživosti, ke srovnávání s druhými



subjektivní vnímání obtížnosti vlastních životních podmínek



špatné vnitřní sebehodnocení



silné vnímání neúspěchu



špatný fyzický stav, nepravidelný denní biorytmus



snaha udělat si všechno sám, potřeba mít všechno pod kontrolou, přílišná
odpovědnost a pečlivost



nízká úroveň zdravé asertivity, neschopnost říci „ne“



nezvládání konfliktů



neschopnost aktivního i pasivního odpočinku či relaxace



kladení příliš vysokých nároků na sebe sama



neschopnost přibrzdit (Jeklová, Reitmayerová, 2006, str. 17 - 18)
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Rizikové faktory pro vznik vyhoření u pedagogických pracovníků
Mimo již popsaný všeobecný výčet můžeme u pedagogů shledávat ještě další
rizikové faktory, specifické pro jejich zaměstnání:


problémové děti (časté konflikty s agresivními žáky)



vedení školského zařízení nevyjadřuje svým pedagogům podporu a důvěru (dělá
pouze správce a kontrolora zařízení)



narušená komunikace a kooperace v pedagogickém sboru



malá možnost profesionálního růstu



špatné společenské a finanční ohodnocení pedagogického povolání



vysoká hladina hluku, nevhodné osvětlení, vysoké počty dětí ve třídách



vysoká míra zodpovědnosti



rychlé změny vzdělávacích projektů, organizace školy



nárůst administrativy, nárůst úsporných opatření v oblasti školství

Syndrom vyhoření nevznikne jen z jednoho možného rizikového faktoru, často se
prolínají jak vnitřní, tak vnější a jak pracovní, tak soukromé a společenské faktory.
Každý z nás nějaký ten „svůj“ ve výčtu určitě našel, ale syndromem vyhoření
pravděpodobně netrpíme, nebo alespoň ne jeho konečnou fází. Záleží, jak umíme
zvládat zátěžové situace a stres (V jaké míře se nám jich dostává, jak dlouho na nás
působí a jak je umíme zvládat). Na našem přístupu k životu (Umíme si na sebe vytvořit
čas? Jdeme alespoň 2x týdně např. na procházku? Kouříme? Pijeme ve zvýšené míře
alkohol?). Na našem okolí (Máme dobře fungující rodinu a co děláme pro to, aby dobře
fungovala? Máme okruh svých přátel, se kterými se můžeme podělit o své radosti, ale i
starosti? Máme nějaké koníčky a záliby?). Na zaměstnání (Jak si rozumíme s kolegy a
co pro to děláme, abychom s nimi vycházeli, jak vycházíme se svými nadřízenými podřízenými). Vznik syndromu vyhoření je o to pravděpodobnější, čím více rizikových
faktorů se u jedince vyskytuje a hromadí. Společně se vždy násobí jejich vliv.
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1.6 Prevence a terapie
V léčbě syndromu vyhasnutí záleží na tom, jak závažné jsou příznaky, kterými
zasažený člověk trpí. Pokud jsou vážné, pak potřebuje pomoc někoho druhého, protože
sám sobě většinou už není schopen pomoci. Taková pomoc může být v podobě
odborníka (psychologa, psychoterapeuta), sociální opory svých blízkých (rodina,
přátelé, známí, spolupracovníci) anebo zaměstnavatele a kolegů. Pokud si jedinec je
schopen uvědomit, že se s ním něco děje a syndrom vyhoření je v počátku, může si
pomoci i sám.
Pomoc sama sobě je možná, ale musí dojít k uvědomění si, že se něco děje a
následně s tímto stavem chtít něco dělat. Důležité si je uvědomit smysluplnost vlastního
života a práce, jež vykonáváme a přehodnotit vlastní vnímání světa (ten je stejný jako
dřív, my se na něj díváme vzhledem k postižení syndromem vyhoření jinak). Základem
je odbourávat působící rizikové faktory a naučit se odpočívat, relaxovat a pravidelně se
věnovat sportovním aktivitám (běh, chůze, fyzická práce aj.).
Odborná pomoc spočívá v existenciální psychoterapii. Ta se soustředí na
pomoc nalézt pacientovi cestu k pochopení jeho existence a pomoci mu k jeho existenci
tím, že nezáleží ani tak na tom „co bylo“, ale spíše na tom „co bude“, s cílem
pochopení vlastní existence a ovládnutí umění „být sám sebou“ (daseinsanalýza). Další
metodou existenciální psychoterapie je logoterapie, která usiluje o to, aby přispěla
pacientovi nalézt vlastní životní smysl v souladu s jeho životem a osobností.
Psychoterapeut pomáhá pacientovi nalézat nové důvody „proč žít“. Klade si za cíl
nalézt řešení v situacích existenciální frustrace a za hlavní terapeutický prostředek
považuje pomoc v nalezení smyslu života objevováním a naplňováním hodnot.
Sociální opora má hlavní zdroje v rodině, v zaměstnání (od spolupracovníků),
mimo práci u přátel a dobrých známých, v rámci trávení volného času, realizace zájmů,
koníčků apod. Hlavní plnění obranných funkcí má podle dvojice Pinesová, Aronson
(in Křivohlavý, 1998, str. 92-98) v těchto bodech: Umění naslouchání, to znamená mít
svojí „vrbu“, mít člověka, kterému můžu říct všechno, co mě trápí, to co nemohu říci
nikomu jinému, který se mnou soucítí. Potřeba sociálního zrcadla, abychom viděli, jak
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se na to, co děláme, dívali druzí a poskytli nám zpětnou vazbu. Aby nám vyjádřili
pravdivě a tvořivě svoji kritiku. Uznání – připomínání toho, co už jsme dokázali, čeho
jsme dosáhli. Povzbuzování – podněcování k neustálému růstu a zdokonalování,
neustále usilovat o to „být člověkem, kterým bych měl být“. Soucítění (empatie) - mít
člověka, který se mnou ve chvílích, kdy mi není dobře je a sdílí se mnou můj bol a žal.
Emocionální vzpruha – lidé, kteří nás obrazně řečeno jistí, abychom nespadli až na dno,
pokud máme problémy. Prověřování stavu světa – více lidí více ví, možnost použít
jejich zkušenosti, hledání jedinců, se kterými si rozumím, lidí s „mojí krevní skupinou“.
Dělba práce - úkoly a povinnosti, které se na nás odevšad „hrnou“ si můžeme s někým
rozdělit (rozdělení práce v domácnosti mezi manželi; vedoucí má své zástupce, kteří
mají zodpovědnost za určité úseky). Spolupráce - mít člověka, se kterým se mi dobře
spolupracuje. Přejný prosociální postoj a nezištná pomoc- mít kolem sebe lidi, jedince,
který je nám přívětivě nakloněn, má nás rád a je nám schopen pomoci, např. sousedská
výpomoc, finanční výpomoc. Nejde o jednání zištné, není to jednání typu „něco za
něco“.
Podle výzkumu výše uvedených autorů, byla lidmi ve výzkumném vzorku
nejvýše hodnocená funkce naslouchání a empatie.
Pomoc od zaměstnavatele a kolegů může přijít v okamžiku, kdy
zaměstnavatel zjistí, že něco není v pořádku, nebo když jedinec trpící syndromem
vyhoření sám požádá o pomoc. Tou nejjednodušší je úprava pracovních podmínek –
jasné vymezení pracovních úkolů a kompetencí s nimi souvisejících. Jedná se o to, aby
pracovník znal svou úlohu na pracovišti, věděl, co jsou jeho pracovní úkoly a čím jsou
ohraničené, a měl dostatečné kompetence k tomu je plnit. S tím nedílně souvisí i
dostatečné dovednosti a znalosti související s výkonem svěřených úkolů a
nepřetěžování pracovníků. Dalším opatřením ze strany organizace je zajištění
konkrétního místa, kam lze odejít z pracoviště odpočinout si. S tím závisí i naplánovaný
odpočinkový čas, ať už jako dovolená konkrétnímu zaměstnanci, který je přetížený,
nebo společně strávený odpočinkový čas pracovníků organizace. Podmínky lze zlepšit i
dobře fungujícím týmem, který spolupracuje na úkolech, oproti soupeřivosti na
pracovišti, obohacením práce či porad různými zajímavými činnostmi, což vytrhne
pracovníky z monotónnosti pracovní náplně. V neposlední řadě rovněž pracovníkům
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pomůže jakékoliv ulehčení ve smyslu zjednodušení administrativy či složitých
pracovních postupů, které vyžadují fádní a nekreativní práci.
Když vyhoření nastane: Jako první krok se stává efektivním oddělení pracovníka
od zdroje problému. Zaměstnavatel může pracovníka dočasně pověřit jinými úkoly,
umístit jej na jiné pracoviště nebo jej nechat pracovat s jinými lidmi, než se jeho stav
zlepší. Méně efektivní nebo neefektivní je propuštění nebo opuštění zaměstnání,
protože vnímaný problém vlastního selhání si zaměstnanec odnese s sebou do dalšího
pracovního poměru. Nejefektivnějším řešením se proto stále jeví snaha této osobní krize
pomocí přehodnocení svého stavu, s využitím odborné pomoci ve formě supervize
(systematická pomoc/individuální či skupinová/ při řešení profesionálních problémů
v neohrožující atmosféře, která dovolí pochopit osobní, zejména emoční podíl člověka
na jeho profesním problému) nebo psychologa a pomocí restrukturalizace (alespoň
dočasné) pracovního místa. (Jeklová, Reitmayerová, 2006, str. 28-29)
Prevence


Vytvořme si pořadí důležitosti

Stanovíme-li si, co je pro nás nejdůležitější, máme možnost vidět doléhající nároky
v perspektivě. Potom napětí, vyplývající ze záležitostí, které jsme si definovali jako
méně důležité, vychází jako zbytečné plýtvání energií


Vyhněme se stresu

Předpokladem pro zvládnutí této strategie je udělat si „inventuru“ opakujících se
denních nepříjemností a nalezení způsobů, jak se jim vyhnout (např. snáším-li špatně
přeplněný dopravní prostředek, vyrazím dříve)


Naučme se vypnout

Znamená to trávit odpočinkově svůj volný čas. Jít na procházku, vyvenčit psa, vyrazit
na výlet o víkendu, zvolit si vhodně dovolenou, věnovat se svým zájmům apd.


Pohybujme se, cvičme
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Pohyb je právě ta činnost, která okamžitě snižuje negativní účinky stresu. Pravidelná
pohybová aktivita prokazatelně snižuje reaktivitu oběhové soustavy (zvýšení krevního
tlaku a srdeční frekvence) na psychické stresory. To znamená, že šetří naše srdce.


Pěstujme své vztahy s druhými lidmi, navazujme nová přátelství

Od přátel máme možnost získat nejen podporu, pocit solidarity a porozumění, ale také
zpětnou vazbu, která je důležitá pro korekci našeho jednání a chování. Pokusíme-li se
odstranit nevhodné způsoby jednání a chování, můžeme se vyhnout zbytečným
konfliktům, které jsou také zdrojem stresu.


Dbejme na správnou výživu

Harmonie organismu a soulad mezi správnou váhou a proporcemi má i pozitivní vliv na
naše sebevědomí a sebevědomí lidé směřují k aktivnímu přístupu k životu.


Naučme se relaxovat

Pravidelné provádění relaxačního cvičení vytváří pocit pohody a snižuje nepříjemné
pocity. ( Jeklová, Reitmayerová, 2006, str. 30)
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2. DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ
JÍDELNA SEDLEC-PRČICE
2.1 Charakteristika zařízení
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Sedlec-Prčice je státní
zařízení náhradní rodinné výchovy, ve kterém je realizována nařízená ústavní výchova,
ochranná výchova a případně jsou zde umístěny děti s předběžným opatřením. Je zde
poskytována komplexní péče dětem zpravidla od 6 let věku do ukončení povinné školní
docházky. Někteří jedinci zůstávají i po dokončení povinné školní docházky a pokračují
ve vzdělávání na odborných učilištích a středních školách. Kapacitně je postaven pro 64
klientů. Základní organizační jednotkou ve výchově je rodinná skupina v možném počtu
5 až 8 dětí. Ve škole je to školní třída, která může mít 4 až 14 žáků. Rodinné skupiny
jsou umístěny do čtyř dvojdomků, kdy v jednom dvojdomku jsou dvě skupiny. Domky
jsou koncipovány do rodinného prostředí, jedinou odlišností je místnost, která slouží ke
stabilizaci agresivního dítěte ve věku od 12 let. Škola poskytuje běžné školní prostředí
s menšími třídami a standardními výukovými programy v rámci rámcově vzdělávacích
programů pro základní vzdělávání a základní vzdělávání s lehkým mentálním
postižením. Zařízení je vybaveno kvalitním sportovním zázemím a tělocvičnou.
Dětský domov se školou je nový název pro bývalý dětský výchovný ústav, kde
jsou děti umístěny ze závažných kázeňských důvodů, tedy diagnostikovanými
poruchami chování.

2.2 Poruchy chování
Mezi poruchy chování řadíme disociální, asociální a antisociální chování. Pro
děti v našem zařízení se dají použít termíny poruch asociálního a antisociálního
charakteru.
Asociální chování je takové, kde je již patrný rozpor se zvyklostmi společenské
morálky, většinou chybí sociální cítění jedince, případně je na nízké úrovni. Je patrná
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odlišnost od průměru. Tím jak dítě jedná, většinou škodí v důsledku sám sobě (např.
záškoláctví, jehož neřešení vede k řadě dalších doprovodných problémů- špatný
prospěch, ztráta pozice u ostatních spolužáků, navazující lhaní, krádeže, kontakt se
závadovými skupinami aj.). Asociální projevy mají většinou trvalejší charakter a často i
vzestupný trend. Řadíme sem útěky, toulky, demonstrativní sebepoškozování,
toxikomanii, patologické hráčství, výrazné záškoláctví, lži, krádeže apod.
Antisociální chování má povahu protispolečenského jednání, které poškozuje jak
jedince, tak i jeho okolí, společnost, ohrožuje majetek, hodnoty i život. Vývojově je
obyčejně pokračováním asociálních projevů, graduje v porušování zákonů a norem.
K projevům řadíme veškerou trestnou činnost, krádeže, loupeže, sexuální delikty,
vandalství, zabití a vraždy, výrazné násilí a agresivitu, terorizmus, organizovaný zločin.
Patří sem i trestná činnost, která souvisí s gamblerstvím a toxikománií.
Výčet výše uvedených problémů (až na terorizmus, zabití a vraždy, alespoň ne
prokázané) koresponduje s dětmi, které se v našem zařízení vyskytují.
Náplní práce pedagogických pracovníků je tedy speciálně pedagogická činnost
s cílem vrátit jedince k sociální normě, upravit jeho vztahové a kontaktní problémy a
řešit jeho hodnotový systém. Práce je to nejenom velmi zodpovědná, ale i velmi
náročná. Rizikových faktorů pro vznik syndromu vyhoření je tedy mnoho.

2.3 Rizikové faktory pro vznik syndromu vyhoření v DDŠ


dlouhodobé a opakované jednání s lidmi



vysoká míra zodpovědnosti, vysoká psychická a emocionální angažovanost



problémové děti projevující se disociálním (neposlušnost, vzdorovitost,
negativistické projevy, odmítání kontaktu, drobné lži), asociálním (lhaní,
krádeže,

útěky,

toulky,

demonstrativní

sebepoškozování,

toxikomanie,

alkoholismus, nikotinismus aj.) a antisociálním (trestná činnost, loupeže,
sexuální delikty, vandalství, výrazné násilí a agresivita, aj.) chováním.


nárůst úsporných opatření v oblasti školství (v letošním roce došlo k poměrně
masivnímu propuštění zaměstnanců, vzhledem k tomu, že se musely snížit stavy

25

z úsporných opatření. Nejenom tento samotný fakt už je rizikovým, ale stejná
práce se musela rozdělit mezi méně lidí a navíc se dá očekávat, že další ještě
přijdou)


odmítání ze strany druhých - klientů (nedobrovolný pobyt, který děti berou jako
nespravedlnost a křivdu. Pedagog je /jako zástupce systému/ snadným cílem pro
vyjádření nesouhlasu).



špatné společenské a finanční ohodnocení pedagogického povolání



čtyřiadvacetihodinová pracovní doba a s ní spojená neohraničenost pracovní
doby, stálý provoz (vánoční svátky, prázdniny aj.)



špatná spolupráce s rodiči



časté konfliktní a stresující situace, vyžadující adekvátní rozhodnutí a zásah



problematická komunikace s dětmi a s projevy silných emocí (smutku, agrese)



nezájem dětí o nabízené aktivity, o vzdělávání (děti jsou často učebně velmi
zanedbané, mají ke škole odpor, připomíná jim to osobní selhávání a neúspěch)



nárůst administrativy



konflikty s okolím spojená se zodpovědností za svěřené děti (domov je postaven
na okraji malého městečka a často se stává, že při individuálních vycházkách
nebo nedovolených opuštění skupin, děti něco nebo někoho okradou, rozbijí,
vysypou popelnice apod.)



minimální zpětná vazba (každý pedagog se snaží dětem z jakéhokoliv pohledu a
jakoukoliv cestou pomoci přiblížit se k „normálnímu životu“/přijatelným
společenským normám/, ale přesto se téměř neustále setkává s neúspěchem. A i
když už se to alespoň částečně povede, stačí krátkodobý pobyt doma u rodičů /i
krátkodobý styk s bývalou závadovou partou, patologické rodinné prostředí/ a
s dítětem jsme opět na začátku)

Tento výčet není a ani nemůže být úplný, protože musíme přihlédnout i k rizikovým
faktorům vnitřním, které jsou vysoce individuální, k faktorům společenským a
rodinným.
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3 VÝZKUMNÝ PROJEKT
3.1 Empirický výzkum
Praktická část mé bakalářské práce se zabývá zmapováním situace týkající se
syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků v Dětském domově se školou,
základní školou a školní jídelnou v Sedlci -Prčici.

3.2 Cíle výzkumu
Cílem mého výzkumného projektu bylo zjištění a zhodnocení syndromu
vyhoření z hlediska souboru všech sledovaných faktorů, které ovlivňují jeho vznik u
pedagogů v daném zařízení. Dále je zaměřen na zjištění a zhodnocení vlivu vzniku
burnout podle věku, pohlaví, odpracovaných let ve školství a kvalifikace zaměstnanců.

3.3 Hypotézy
Pro průzkum byly stanoveny tyto hypotézy:
H 1: Syndrom vyhoření z hlediska souboru všech sledovaných faktorů bude u
speciálních pedagogů pracujících v zařízení nadprůměrný.
H 2: Čím vyšší je věk speciálních pedagogů, tím je větší pravděpodobnost vzniku
syndromu vyhoření.
H 3: U žen bude pravděpodobnost vzniku burnout syndromu vyšší.
H 4: U kvalifikovaných zaměstnanců je nižší pravděpodobnost vzniku syndromu
vyhoření.
H 5: Čím delší je praxe v oboru, tím větší je pravděpodobnost syndromu vyhoření.
H 6: Syndrom vyhoření je pravděpodobnější u nově nastupujících pedagogů do jednoho
roku od nástupu do zaměstnání.
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3.4 Výzkumné metody
Empirická část mé bakalářské práce je zpracována formou kvantitativního
dotazníku - Inventáře syndromu vyhoření manželů Tošnerových, který částečně
upravila pro potřeby speciálního školství studentka pedagogické fakulty ve své
rigorózní práci na podobné téma (Dědečková, 2009). Upravený dotazník obsahuje 24
otázek, odpovědi na ně respondent zaznamenává v pětiškálové stupnici: vždy – často někdy – zřídka - nikdy, s příslušným počtem bodů. Výsledky dotazníku jsou zaměřeny
na míru vyhoření z hlediska roviny rozumové, tělesné, emocionální a sociální.
Maximální hodnota celkového součtu je 96, minimální 0. Maximální hodnota bodů
v jedné rovině je 24, minimální 0 bodů. Součtem všech čtyř rovin získáme celkovou
míru náchylnosti ke stresu a syndromu vyhoření. Z dosažených hodnot lze vyčíst
individuální stresový profil a orientační zjištění, ve kterých složkách osobnosti není vše
v pořádku. Vysoké hodnoty celkového součtu bodů by měly být podnětem k dalšímu
zamyšlení nad životním stylem, resp. nad styly chování a vypořádávání se s problémy;
vysoké hodnoty součtu bodů v některé z uvedených rovin napovídají, které složce své
osobnosti se více věnovat. (Bartošíková, 2006, str. 74 -75)
Dotazníky byly anonymní, aby zabránily pocitu nepříjemného vyzvídání a
odpovědi byly upřímnější. Ke každému dotazníku byly zjištěny pouze základní
sociologické údaje jako věk, pohlaví, délka pracovního poměru ve školství a dosažená
kvalifikace.
Druhou výzkumnou metodou je rozhovor s vedením zařízení, který by měl
nastínit postoj k uplatňování aktuálních trendů péče o své zaměstnance, zejména
v otázkách syndromu vyhoření.

3.5 Charakteristika výzkumného souboru
Výzkumné šetření jsem prováděla ve výše uvedeném školském zařízení pro děti
s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou. Celkem jsem oslovila 51 respondentů učitelů, vychovatelů, asistentů pedagoga a vedoucích pracovníků tohoto zařízení.
Dotazníky jsem rozdala sama, návratnost byla 100 %.
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Zastoupení respondentů podle pohlaví
Z počátku se syndrom vyhoření považoval za mužskou záležitost, avšak později
se odborníci začali přiklánět k názoru, že více postižených tímto syndromem je žen.
Pravděpodobně je to tím, že v pomáhajících profesích, kde je předpoklad vzniku
syndromu vyhasnutí vyšší než u ostatních zaměstnání, pracuje stále více žen a méně
mužů. Jednou z dalších možností, proč jsou ženy více zatíženy tímto syndromem, může
být předpoklad, že zastávají více společenských rolí a nároky, které jsou na ně kladené,
jsou často velmi vysoké.

Graf 1 Zastoupení respondentů z hlediska pohlaví

V mém vzorku je zastoupení dle pohlaví následující: z 51 dotazovaných, kteří
odpovídali na zadané otázky, bylo 28 (55%) žen a 23 (45%) mužů.
Zastoupení respondentů podle věku
Jedním z dalších faktorů, který může mít vliv na celkové vyčerpání a vyhoření je
věk. Jinou zátěž cítí a zvládá pedagog mladého věku, jinou pracovník ve středních
letech a jinou člověk, který je nejenom fyziologicky „starší“, ale navíc je pedagogem
celý svůj dosavadní profesní život. U takového pedagoga by se dalo předpokládat, že
dlouhodobější stresové situace, snižující se fyzická výkonnost, opakované a stereotypní
práce, nové kurikulární reformy aj. by mohli mít za následek výší míru burnout. Na
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druhé straně však dnes i v pokročilejším věku mnoho pedagogů úměrně svým
možnostem sportuje a věnuje se aktivnímu odpočinku, dbá o svoji fyzickou kondici a
umí velmi dobře zhodnotit a využít své dosavadní získané zkušenosti, které oproti
mladším pedagogům za svůj dosavadní život získali.

Zastoupení respondentů podle věku
6%

26%

27%

20-30 let
31-40 let
41-50 let

41%

51 a více let

Graf 2 Zastoupení respondentů z hlediska věku

V mnou osloveném vzorku pedagogů bylo rozložení věkových skupin
následující: od 20 do 30 let - 3 respondenti (6 %), od 31 do 40 let - 14 respondentů (27
%), od 41 do 50 let - 21 respondentů (41 %), od 51 let a více - 13 respondentů (26 %).
Zastoupení respondentů podle vzdělání
V zaměstnání, kde lidé pracují s dětmi s nařízenou ústavní, nebo ochrannou
výchovou je předpokladem získání odborné kvalifikace, nejlépe vysokoškolské, v oboru
speciální pedagogika. V tomto ohledu má dosažené vysokoškolské vzdělání s touto
specializací 7 respondentů. Dva respondenti si vzdělání doplňují. Vzhledem k tomu, že
většina pedagogů nemá přímo tuto specializaci, zaměřila jsem se na stupeň dosaženého
vzdělání v těchto rovinách: pedagogické vysokoškolské vzdělání (vedení zařízení,
učitelé,

etopedický pracovník,

asistenti

pedagoga

ve

škole),

nepedagogické

vysokoškolské vzdělání, pedagogické středoškolské a nepedagogické středoškolské
vzdělání (denní vychovatelé a asistenti pedagoga pro výchovu) a střední odborné
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vzdělání (asistenti pedagoga pro výchovu-dříve noční vychovatelé). Ti, kteří nemají
středoškolské pedagogické vzdělání, mají doplněný kurz pro asistenta pedagoga.

Zastoupení respondentů podle
vzdělání
4%
28%
35%

VP
SP
SN
33%

SO

Graf 3 Zastoupení respondentů z hlediska vzdělání

Ve výzkumném vzorku má v současné době vysokoškolské pedagogické (VP)
vzdělání 14 respondentů (28%), vysokoškolské nepedagogické (VN) 0 dotazovaných
(o%), středoškolské pedagogické (SP) 17 respondentů (33%), středoškolské
nepedagogické (SN) 18 dotazovaných (35%) a střední odborné (SO) 2 respondenti
(6%).
Středoškolské nepedagogické vzdělání mají především mladší muži pracující ve
výchovné odpolední složce čtyřiadvacetihodinového provozu jako denní vychovatelé a
v noční složce jako asistenti pedagoga (dříve noční vychovatelé). Podmínkou přijetí je
doplnění studia. Myslím si, že právě tento ústupek na požadavek kvalifikace tomuto
zařízení spolu s vysokým procentem nezaměstnanosti v této oblasti, vylepšuje skóre
v poměru mužů a žen v současném přefeminizovaném školství.
Zastoupení respondentů z hlediska odpracovaných let ve školství
Posledním faktorem, na který jsem se zaměřila ve své výzkumné práci, je
posouzení ohrožení burnout podle dosažených let praxe ve školských zařízeních.
Dotazované jsem rozdělila do pěti skupin. Záměrně první skupina je měřena pouze
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jeden rok od nástupu do zaměstnání, protože si myslím, že tento rok je velmi náročný.
Nově nastupující zaměstnanci se často nedokážou vyrovnat s péčí o děti s ústavní a
zejména ochrannou výchovou. Často přijdou s naprosto odlišnou představou, než které
se jim po několika odpracovaných dnech dostává. Přijdou plni ideálů, elánu a představ o
svém budoucím povolání (někdy až životním poslání), avšak po kontaktu s realitou jsou
velmi překvapeni a často se s ní nedokážou vyrovnat a odcházejí. Ten kdo zůstává a
přijme určité „normy“ těchto dětí a jejich specifika (a naučí se s nimi pracovat),
převážně již v této práci s menšími či většími úspěchy zůstává.

Zastoupení respondentů podle
odpracovaných let ve školství
14%

6%
0-1 rok

10%

2-10 let
47%
23%

11-20 let
21-30 let
31 a více let

Graf 4 Zastoupení respondentů z hlediska odpracovaných let ve školství

Zastoupení respondentů z hlediska získané praxe ve školských zařízeních je
následující: od 0 do 1 roku praxe -3 respondenti (14%), od 2 do 10 let praxe - 24
dotazovaných (47%), od 11 do 20 let praxe - 12 dotazovaných (23%), od 21 do 30 let
praxe - 5 respondentů (10%) a 7 dotazovaných odpracovalo ve školských zařízeních 31
a více let (14%).

3.6 Výsledky výzkumného šetření
Cílem výzkumu bylo zmapování situace týkající se míry výskytu a rozvoje
syndromu vyhoření v DDŠ, ZŠ a ŠJ Sedlec-Prčice. Šetření bylo prováděno u
pedagogických pracovníků, kteří přicházejí do styku s dětmi s poruchami a těžkými
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poruchami chování. Jsou to převážně vychovatelé, učitelé, asistenti pedagoga,
etopedický pracovník a vedoucí pracovníci.
Ve vyhodnocení porovnávám zjištěné výsledky dotazníků se stanovenými
hypotézami.
Vyhodnocení syndromu vyhoření z hlediska souboru všech sledovaných faktorů
K mé první hypotéze, že syndrom vyhoření z pohledu souboru všech
sledovaných faktorů bude nadprůměrný, mě vedly takové skutečnosti, které jsou
všeobecně charakteristické pro náročnost povolání pedagogických pracovníků a to o to
více pedagogů, kteří pečují o děti s poruchami a těžkými poruchami chování
v zařízeních ústavní péče. Tento druh zaměstnání se řadí mezi pomáhající profese, které
jsou více zatíženi možností vzniku syndromu vyhoření. Pokud k tomu připočteme již
výše zmiňovaný výčet rizikových faktorů všeobecných i specifických pro toto zařízení,
lze předpokládat, že hladina syndromu vyhoření bude u zaměstnanců vysoká.
Pro přehlednost vysvětlení zkratek v následující tabulce: RR - rozumová rovina,
ER - emocionální rovina, TR - tělesná rovina, SR - sociální rovina.
Posouzení syndromu vyhoření z hlediska souboru všech sledovaných faktorů
Počet

51

respondentů

RR

ER

TR

SR

Celkem

5,86

5,72

5,60

4,52

21,70

Tabulka 1 Posouzení syndromu vyhoření z hlediska souboru všech sledovaných faktorů

Má hypotéza, která byla stanovena na začátku zkoumání syndromu vyhoření
v zařízení, že syndrom vyhoření z pohledu všech sledovaných faktorů bude
nadprůměrný, se nepotvrdila. Z celkového počtu 96 možných dosažených bodů
speciální pedagogové získali v průměru 21,70 bodů. Z toho nejvyšší skóre
v pozorovaných rovinách je 5,86 bodů, které bylo dosaženo v rovině rozumové, dále
bylo dosaženo 5,72 bodů v rovině emocionální, 5,60 v rovině tělesné a nejméně bodů
vykazují pedagogové v rovině sociální a to 4,52 bodů.
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Vyhodnocení syndromu vyhoření z hlediska věku
Při stanovení hypotézy jsem vycházela z domněnky, že s přibývajícím věkem
dochází daleko častěji k pocitům vyčerpanosti a únavy. Pedagogická práce v zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy je často spojená nejenom s velkou
psychickou zátěží, ale i se zátěží fyzickou. Nejenom že se jedná o 24 hodinový provoz,
ale často jsou uskutečňovány i náročné pobytové výjezdy mimo zařízení, děti se
doprovázejí na různé sportovní akce, musí se absolvovat neplánované výjezdy při
záchytu klientů na útěku do různých částí České republiky, apod. Pedagogové tak musí
reagovat na časté změny a nové stresové situace. S narůstajícím věkem mohou přicházet
větší zdravotní problémy, související např. i právě s narůstajícím stresem, snižuje se
schopnost soustředění, zkracuje se interval unavitelnosti apod. Proto opakované
stresové situace a fyziologické stárnutí organismu mohou mít za následek vyšší míru
přiblížení k syndromu vyhoření.
Posouzení syndromu vyhoření z hlediska věku
Počet

RR

ER

TR

SR

Celkem

20-30

3

8

8,33

5,66

5,66

27,65

31-40

14

4,75

4,83

3,66

4,66

17,9

41-50

19

5,10

5,73

5,31

4,05

20,19

51 a více

15

6

6,73

7,73

5

25,46

Tabulka 2 Posouzení syndromu vyhoření z hlediska věku

Hypotéza o vlivu věku na burnout se potvrdila jen z části. Nejvyšší skóre bodů
neprokázali pedagogové s nejvyšším věkem, ale naopak pedagogové s nejnižším
věkem, tedy věkem od 20 do 30 let, kteří získali 27,65 bodů. U pedagogů s věkem od 31
let a výše už se hypotéza potvrzuje, s přibývajícím věkem narůstá bodové skóre.
Respondenti, kteří byli zařazeni do věkové skupiny 31 - 40 let dosáhli 17,9 bodů,
dotazovaní mezi věkem 41 - 50 dosáhli 20,19 bodů a respondenti od 51 let a více
dosahují 25,46 bodů.
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První 3 věkové skupiny prokazují nejvyšší bodové skóre v rovině emocionální,
poslední skupina s věkem 51 a více let v rovině tělesné. Nejnižší bodové ohodnocení má
skupina s věkem od 20 do 30 let v rovině tělesné a sociální, skupina od 31do 40 let
v rovině tělesné, skupina od 41 do 50 let v rovině sociální a skupina nad 51 let stejně
jako čtvrtá skupina také v rovině sociální
Vyhodnocení syndromu vyhoření z hlediska pohlaví
K stanovení hypotézy, že ženy jsou k syndromu vyhoření více náchylnější než
muži mě vedla taková domněnka, že ženy zastávají většinou ve společnosti více
náročnějších rolí. Kromě zaměstnání vykonávají ještě roli manželky, hospodyně a
zejména náročnou roli matky, kdy mají na starost velkou část péče o děti a jejich
výchovu. Je na ně vytvořen mnohem větší osobní i společenský tlak. Z reklam a
„ženských“ časopisů je na ně neustále přenášeno, jak mají vypadat, jak všechno
dokonale zvládnout a při tom všem se ještě usmívat a být šťastná. A pokud to
nezvládnou, tak je vytvářen osobní pocit, že jsou pohodlné, nepořádné, neschopné apod.
Ženy proto mají daleko větší předpoklad, že budou postiženy syndromem vyprahlosti.
Posouzení syndromu vyhoření z hlediska pohlaví
Počet

RR

ER

TR

SR

Celkem

Ženy

28

6,10

6,78

6,67

4,53

24,08

Muži

23

5,56

4,43

4,30

4,52

18,81

Tabulka 3 Posouzení syndromu vyhoření z hlediska pohlaví

Hypotéza, že ženy budou více zatíženi syndromem vyhoření, se potvrdila.
Z celkového počtu 51 zaměstnanců je 28 žen, které dosáhly v mnou vybraném
dotazníku 24,08 bodů. Muži, kterých je v zařízení 23 dosáhli 18,81 bodů, což je o 5,27
bodů méně, než ženy. Nejvyšší skóre měly ženy v rovině emocionální a muži v rovině
rozumové. Nejnižší skóre bylo naměřeno u žen v rovině sociální a u mužů v rovině
tělesné.
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Vyhodnocení syndromu vyhoření z hlediska kvalifikace
K stanovení této hypotézy mě vedl takový předpoklad, že pedagog po
absolvování vysokoškolského nebo středoškolského pedagogického studia získal takové
teoretické i praktické znalosti (např. z psychologie a pedagogiky), že je kompetentnější
k řešení problémů žáků než pedagog s nepedagogickým vzděláním, který tyto znalosti
nezískal při svém studiu v takové šíři a hloubce. Dále tato hypotéza vychází
z předpokladu, že pedagogicky vzdělaný pedagog, zejména vysokoškolsky, dokáže
velmi dobře využít získané poznatky nejen k působení na žáky, ale i k lepšímu
sebepoznání a formování svého charakteru a posilování pozitivních vzorců chování u
dětí, že má vysokou míru kreativity, která je ke studiu na pedagogické škole potřebná, a
že tuto schopnost dokáže využít k tvoření plánů na zvládání problémových situací
s dětmi.
Pro snadnější orientaci v tabulce vysvětlení zkratek: VP-vysokoškolské
pedagogické, VN - vysokoškolské nepedagogické, SP - středoškolské pedagogické, SN
-

středoškolské

K středoškolskému

nepedagogické,

SO

nepedagogickému

a

střední

odborné

střednímu

dosažené

odbornému

vzdělání.

vzdělání

mají

zaměstnanci doplněný kurz pro asistenta pedagoga.
Posouzení syndromu vyhoření z hlediska kvalifikace
Počet

RR

ER

TR

SR

Celkem

VP

14

5,5

7,28

6,85

5,42

25,05

VN

0

0

0

0

0

0

SP

17

5,47

5,29

5,64

4,23

20,63

SN

18

5,05

5,22

4,77

4,11

19,15

SO

2

5,5

8

6

2,5

12

Tabulka 4 Posouzení syndromu vyhoření z hlediska kvalifikace

Hypotéza, že u kvalifikovaných zaměstnanců bude nižší riziko burnout, se
nepotvrdila. U vysokoškolsky vzdělaných pedagogických pracovníků vyšlo bodové
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skóre na 25,05 bodů, u středoškolsky pedagogicky vzdělaných zaměstnanců na 20,63
bodů, u středoškolského nepedagogického vzdělání zaměstnanců na 19,15 bodů a
střední odborné na 12 bodů. Nejvyšší bodové skóre u dosaženého vysokoškolského
pedagogického studia bylo dosaženo v rovině emocionální a nejnižší v rovině sociální.
U dosaženého středoškolského pedagogického studia bylo nejvíce bodů naměřeno
v rovině tělesné a nejméně v rovině sociální. Dosažené středoškolské nepedagogické
vzdělání u zaměstnanců dosáhlo nejvíce bodů v rovině emocionální a nejméně v rovině
sociální. A u dosaženého středního odborného vzdělání s asistenčním kurzem bylo
nejvyšší skóre naměřeno v rovině emocionální a nejméně v rovině sociální.
Možné vysvětlení, proč se nepotvrdila má hypotéza o kvalifikaci pedagogických
pracovníků je takové, že respondenti s vysokoškolským vzděláním pracují v zařízení
převážně ve vedoucích funkcích a ve škole jako učitelé a učitelky. Míra zodpovědnosti
ve vedení školského zařízení je tedy znatelně vyšší než míra zodpovědnosti asistenta
pedagoga na noční službě. Učitelé a učitelky se ve škole se svými žáky potkávají každý
pracovní den a jsou s nimi každodenně v kontaktu minimálně celé dopoledne, na rozdíl
od denních vychovatelů, kteří mají rozdělené služby do několika dnů v týdnu.
Zaměstnanci s nepedagogickým středoškolským vzděláním pracují převážně v pozicích
denního vychovatele a asistenta pedagoga (nočního vychovatele). Z toho denních
vychovatelů je většina mladých mužů, kteří jsou pro tuto práci nezastupitelní. Střední
odborné vzdělání mají 2 lidé, kteří pracují na místě asistenta pedagoga. Míra
zodpovědnosti a nutnost pracovního nasazení proto pravděpodobně ovlivnila mylnost
mé hypotézy o burnout v dosažené kvalifikaci pracujících pedagogů v zařízení.
Vyhodnocení syndromu vyhoření z hlediska pedagogické praxe
K stanovení hypotézy, že existuje závislost míry výskytu syndromu vyhoření na
délce pedagogické praxe, mě vedla taková domněnka, která bere v úvahu náročnost
pedagogické práce nejenom v mnou stanoveném zařízení, ale ve školství všeobecně. Na
pedagoga je kladena velká škála požadavků. Pedagog plánuje, organizuje, realizuje a
vyhodnocuje, musí mít celou řadu odborných kompetencí a osobnostních předpokladů.
Na druhé straně je ale zase pod „drobnohledem“, pokud beru v potaz zařízení, ve
kterém jsem prováděla výzkum, nejenom rodičů, ale i všemožných institucí, jako jsou
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sociální pracovnice, pracovnice pro lidská práva apod. Po pedagogovi se žádá, aby svoji
práci prováděl co možná nejefektivněji, v mezích lidských i státních zákonů a na druhou
stranu se nesmí dopustit žádných „chyb“. Pokud k tomu přičteme výše uvedený výčet
rizikových faktorů vzniku syndromu vyhoření v mnou zkoumaném zařízení, je vysoce
pravděpodobné, že pracující s dětmi s poruchami chování budou v dlouhodobém stresu.
Čím déle, tedy čím je delší pedagogická praxe v zařízení a ve školství, tím se dá
předpokládat pravděpodobnější existence vyšší míry vzniku syndromu vyprahlosti.
Posouzení syndromu vyhoření z hlediska délky pedagogické praxe
Počet

RR

ER

TR

SR

Celkem

0-1

3

8

8,33

5,66

5,66

27,65

2-10

24

4,20

3,95

4,08

3,70

15,93

11-20

12

6,33

6,16

6

4

22,49

21-30

5

5,8

7,85

7,92

5,85

27,42

31 a více

7

6,24

8,01

7,59

5,8

27,64

Tabulka 5 Posouzení syndromu vyhoření z hlediska délky pedagogické praxe

Hypotéza o předpokladu, že s přibývajícími léty odpracované pedagogické praxe
bude vznik syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků vyšší, a že stejně tak bude
vyšší u pedagogů pracujících v zařízení do jednoho roku, se potvrdila. V první skupině
bylo naměřeno 27,65 bodů, u pracovníků pracujících v zařízení od 2 do 10 let vyšlo
bodové skóre 15,93, ve třetí skupině u zaměstnanců pracujících ve školství 11-20 let
bylo naměřeno 22,49 bodů, u skupiny s věkovým ohraničením 21 až 30 let bylo
naměřeno 27,42 bodů a v poslední skupině 31 a více let dosáhly výsledky na 27,64
bodů. V první skupině (0-1 let) bylo nejvíce bodů zaznamenáno v rovině emocionální a
nejméně v rovině tělesné a sociální. Ve druhé skupině (2-10 let) bylo nejvíce v rovině
rozumové a nejméně v rovině sociální. Ve třetí skupině (11-20 let) nejvíce v rovině
rozumové a nejméně v rovině sociální. Ve čtvrté skupině (21-30 let) nejvíce v rovině
tělesné a nejméně v rovině rozumové. V páté skupině (31 a více let) bylo naměřeno
nejvíce v rovině emocionální a nejméně v rovině sociální.
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3.7 Prevence syndromu vyhoření v DDŠ, ZŠ a ŠJ Sedlec-Prčice
Každý prozíravý zaměstnavatel by se měl zajímat o potřeby svých zaměstnanců
a předcházet všem problémům, které mohou vzniknout. Syndrom vyhoření by se mohl
stát opravdovým problémem, a to nejen pro dotyčného člověka, ale i pro jeho okolí.
Výrazně může ovlivnit mezilidské vztahy na pracovišti a potažmo i samotnou kvalitu
práce. To není pro žádného zaměstnavatele dobrá bilance. Z mnoha důvodů se vyplatí,
aby zaměstnavatel učinil alespoň základní kroky k prevenci nebo řešení problémů na
pracovišti, včetně syndromu vyhoření. Proto jsem se rozhodla udělat v rámci
kvalitativního výzkumu strukturovaný rozhovor s vedoucími pracovníky tohoto
zařízení.
Základní kroky k prevenci syndromu vyhoření ze stran vedoucích pracovníků:


Úprava pracoviště (hluk, světlo, tepelná pohoda, odpočinková místnost apod.)



Spravedlivé ohodnocení zaměstnance nejenom finančně, ale i verbálně a to
s živým zájmem (ne pouze naučenou a stále se opakující frází). Patří sem i
poděkování za dobře odvedenou práci.



Netlačit na zaměstnance a nepožadovat po nich způsob a množství práce, které
jdou za jejich možnosti. Nemanipulovat a nevydírat. Pokud nastane období, kdy
je třeba zvýšit výkon, je důležité celou záležitost řádně vysvětlit a zaměstnance
slušně požádat, aby neměli pocit, že jsou jen stroje na práci.



Úprava pracovních podmínek, jasné vymezení pracovních úkolů a kompetencí
s nimi souvisejících. Jedná se o to, aby pracovník znal svou úlohu na pracovišti,
věděl, co jsou jeho pracovní úkoly a čím jsou ohraničené, a měl dostatečné
kompetence k tomu je plnit. S tím nedílně souvisí dostatečné dovednosti a
znalosti související s výkonem svěřených úkolů a nepřetěžování pracovníků.



Umožnit otevřeně ventilovat nespokojenosti, či případné návrhy, např. na
společných poradách (samozřejmě bez sankcí). Snažit se nalézt vždy
konstruktivní řešení.



Ve větších provozech s více zaměstnanci zavést supervizi.



Umožnit účast na tzv. workshopech.
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Stmelovat kolektiv společnými mimopracovními setkáními, výlety. Případně
nabídnout zaměstnancům zvýhodněné možnosti volnočasových aktivit (plavání,
fotbal, kosmetické služby apod.)

Rozhovor s odpovědným pracovníkem školy v otázkách prevence burnout
Jaké podmínky týkající se úpravy pracoviště ve vašem zařízení splňujete?
„Vzhledem k tomu, že jsme nově postavené školské zařízení, splňujeme veškeré
hygienické podmínky k úpravě pracoviště. Prostory jsou dostatečně osvětlené, tepelně
zajištěné a s dostatečnou velikostí prostoru. Problematická by mohla být pouze spojitost
s hladinou hluku, která souvisí s hlučností nám svěřených dětí. Tato skutečnost je
v podstatě neovlivnitelná - je přirozené, že děti, pokud jsou ve větší skupině, dokážou
vytvářet silný hlukový potenciál“.
Máte v zařízení zřízené odpočinkové místnosti pro zaměstnance?
„Za odpočinkové místnosti v zařízení lze považovat ve škole sborovny a
kabinety učitelů, ve výchovné složce hlavní vychovatelnu a vychovatelny, které jsou
zbudované na každé rodinné skupině (domečku). Tam mají učitelé a vychovatelé své
soukromé místo, kde si nechávají své osobní věci a základní administrativu. Do těchto
prostor si mohou odejít kdykoli je to možné odpočinout, případně se zde scházet na
skupinové porady dané skupiny či třídy, které jsou potřeba akutně řešit. Pracovníkům je
dán volný prostor, jak si tyto místnosti vybavit a zařídit. Mohou si tak své pracovní
prostředí uzpůsobit dle svého vkusu a potřeb“.
Jak probíhá ohodnocení podřízených zaměstnanců ve vašem zařízení?
„Ohodnocení našich zaměstnanců probíhá v podobě ohodnocení finančního.
Pokud někdo vykoná svěřenou práci „navíc“, anebo pracuje nadprůměrně, je podle toho
kladně finančně ohodnocen (výše je daná finančním rozpočtem). Nedílnou součástí je
však i poděkování a pochvala za dobře vykonanou práci, zvládnutí náročného
výchovného problému nebo stanovených úkolů apod. Poděkování či pochvala je dávána
buď jedinci v průběhu pracovního procesu anebo celému týmu např. při centrálních
poradách všech zaměstnanců, které se konají jednou za měsíc“.
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Pokud je potřeba vykonat v zařízení práci navíc, koho oslovíte a jak mu to vysvětlíte?
„Pokud je třeba vykonat v zařízení práci navíc, oslovujeme pedagoga, který má
předpoklady a kompetence tuto práci vykonat nejlépe. Např. pokud plánujeme sportovní
akci s pobytem na několik dní, oslovíme učitele tělesné výchovy, který naše svěřence
připravuje po stránce sportovní a denního vychovatele, který má zkušenosti
s pobytovými výjezdy mimo zařízení. V tomto složení se dá předpokládat, že akce
proběhne pozitivně nejenom pro děti, ale snižuje se tím i riziko stresových situací pro
zaměstnance“.
Jak máte stanovené pracovní zařazení a pracovní náplň zaměstnanců?
„Pracovní zařazení i náplň vykonávané práce je jasně a písemně stanovena.
Každý z nově přicházejících zaměstnanců je seznámen s podmínkami, povinnostmi a
pracovními úkoly, které po něm budou vyžadovány“.
Dochází u vás v zařízení k nějakému zpestření pedagogických porad?
„V zařízení probíhají běžné pedagogické porady a to v stanoveném termínu,
nebo mimořádné porady, pokud jsou nutné k řešení aktuálně vzniklého problému či
situace. Jako zpestření „velkých“ porad, kterých se účastní všichni zaměstnanci
zařízení, se dá považovat připomenutí „kulatých“ narozenin některého ze zaměstnanců,
pohoštění a blahopřání s darem, na který se finančně skládají všichni ostatní kolegové.
Stejně tak probíhá loučení s dlouholetým zaměstnancem, který už dosáhl důchodového
věku a odchází“.
Pokud někdo navrhne nějaký konstruktivní návrh, zvážíte ho a realizujete?
„Vzhledem k tomu, že pracujeme jako tým, návrhy všech kolegů jsou
vyslechnuty a zváženy. Pokud mají přínos do naší práce, tak je někdy s větším, někdy
s menším úspěchem realizujeme“.
Provádíte ve vašem zařízení supervizi?
„Supervizi jako takovou v našem zařízení neprovádíme. Určitou podobnost
mohou mít každodenní porady ve výchovné složce, kdy vedoucí pracovník (zástupkyně
ředitele) spolu s etopedem zařízení probírají se sloužícími vychovateli 2 x denně
momentální situace v zařízení. Následně jim poskytují i zpětnou vazbu a názory k jejich
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předešlé práci. Komunikace funguje na bázi diskuse všech zúčastněných, ujasnění si
postupů a poskytnutí návrhů, jak jednat dál“.
Umožňujete svým zaměstnancům účast na workshopech?
„Workshopů se neúčastníme. Ale zase jako v předešlé otázce, určitou podobu
mají odborné semináře, kterých se většina z nás účastní. V loňském roce v zařízení
proběhla celá řada školení a seminářů na odborná témata spojená s problematikou
našeho zaměstnání. Pro ukázku mohu jmenovat: Školní děti v ústavní výchově, Práce
s traumatizovaným dítětem aj. Seminář probíhá v podobě přednášky a následné diskuse
mezi přednášejícím a zaměstnanci. Každý může přednést své názory a zkušenosti.
Máme s touto formou seminářů dobré zkušenosti, jsou obohacující nejen pro nás, ale
často i pro přednášejícího, který si může porovnat své zkušenosti se zkušenostmi lidí,
kteří v oboru přímo pracují“.
Pořádají se ve vašem zařízení společné mimopracovní setkávání zaměstnanců?
„Mimopracovních setkávání zaměstnanců je celá řada. Nejdelší je pobytový
zájezd v rozmezí 2-4 dnů na různá atraktivní místa (naposledy jsme byli v termálních
lázních na Slovensku a Maďarsku). Mezi další lze zařadit oslavu Dne učitelů, kdy se
všichni scházíme v restauraci při dobré večeři a zábavě. V neposlední řadě musím
připomenout

neoficiální

setkávání

v době

předvánočních

svátků

spojenou

s Mikulášskou nadílkou a letní, opět neoficiální setkání spojené většinou s opékáním
některých, k tomu vhodných zvířat na rožni“.
Nabízíte zaměstnancům zvýhodněné možnosti volnočasových aktivit (např. aerobik,
kosmetika, masáže, fotbal, apod.)?
„Zaměstnancům nabízíme zvýhodněné možnosti volnočasových aktivit v podobě
masáží, které si samy vyberou, v rámci několika nabízených možností při hlasování na
pracovních poradách“.
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3. 8 Shrnutí výzkumného projektu
Empirická rovina bakalářské práce se skládá ze dvou částí. Má charakter
kvantitativního výzkumu, který se zabývá zpracováním a analýzou dat, získané
technikou dotazníku a kvalitativního výzkumu, který měl za úkol zjistit stávající
prevenci syndromu vyhoření ze strany vedoucích pracovníků ve zkoumaném zařízení.
Výsledky dotazníků v posouzení souboru všech sledovaných faktorů nebyly
příliš negativní. Z možných 96 bodů bylo dosaženo 21,70 bodů. V jednotlivém
vyhodnocení dotazníků byl nejméně vypočten 1 bod (lze uvažovat, zda došlo k jeho
objektivnímu vyplnění) a nejvíce 42 bodů u pracovníka, který je v zařízení už s velmi
dlouhou praxí. U nikoho z respondentů nebyla prokázána nebezpečná přítomnost
syndromu vyhoření.
V průměru nejvyšších výsledků v dotazníku Inventář projevů vyhoření dosáhli
mladí lidé (20-30 let) s délkou pedagogické praxe do 1 roku, bylo jim naměřeno 27,65
bodů.

Překvapivě

vyšších

výsledků

dosáhli

pedagogové

s vysokoškolským

pedagogickým vzděláním, kterým bylo naměřeno 25,05 bodů. Pravděpodobná příčina
tohoto navýšení je míra zodpovědnosti (vedoucí pracovníci) a nutnost pracovního
nasazení (učitelé a asistenti pedagoga ve škole) ve vykonávané práci. Lepších výsledků
dosáhli muži (18,81 bodů) než ženy (24,08 bodů). Dále bylo zjištěno, že s přibývajícím
věkem narůstá riziko vzniku burnout (u věkové skupiny 51 a více let bylo naměřeno
25,46 bodů). Stejně tak toto riziko narůstá s délkou pedagogické praxe, kde bylo
naměřeno u respondentů s 31 a více odpracovanými lety v pedagogických zařízeních
27,64 bodů.
Výsledky rozhovoru s odpovědným vedoucím pracovníkem zařízení byly velmi
kladné. Zaměstnavatel se zajímá o potřeby svých zaměstnanců a snaží se aktivně
předcházet problémům, které by mohly, zapříčinit vznik burnout.
Potvrzení a vyvrácení stanovených hypotéz:
Hypotéza číslo jedna, že syndrom vyhoření z hlediska souboru všech
sledovaných faktorů, bude u speciálních pedagogů pracujících v zařízení nadprůměrný,
nebyla potvrzena.
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Hypotéza číslo dvě, že čím vyšší je věk speciálních pedagogů, tím je větší
pravděpodobnost vzniku syndromu vyhoření, byla potvrzena.
Hypotéza číslo tři, že u žen je pravděpodobnost vzniku burnout vyšší, byla
potvrzena.
Hypotéza

číslo

čtyři,

že

u

kvalifikovaných

zaměstnanců

je

nižší

pravděpodobnost vzniku syndromu vyhoření, nebyla potvrzena.
Hypotéza číslo pět, že čím je delší praxe v oboru, tím větší je pravděpodobnost
syndromu vyhoření, byla potvrzena
Hypotéza číslo šest, že vznik syndromu vyhoření je pravděpodobnější u nově
nastupujících pedagogů od jednoho roku od nástupu do zaměstnání, byla potvrzena.
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ZÁVĚR
V úvodu bakalářské práce jsem si dala za cíl zmapovat míru vzniku a výskytu
syndromu vyhoření u pedagogů působících v Dětském domově se školou, základní
školou a školní jídelnou Sedlec – Prčice, kteří pracují s dětmi s nařízenou ústavní a
ochrannou výchovou. Vzhledem k povaze této práce, která obnáší velmi náročnou
psychickou, ale i fyzickou zátěž, jsem se rozhodla zpracovat výzkumný projekt, který
by mohl, alespoň orientačně, zjistit míru vyhoření u speciálních pedagogů v tomto
zařízení. Výsledky výzkumu pak byly poskytnuty vedoucím pracovníkům zařízení jako
zpětná vazba k současným trendům uplatňované prevence.
Před zpracováním výzkumného projektu jsem se seznámila z dostupné literatury
s teoretickým zázemím syndromu vyhoření, které je zpracováno v první kapitole
bakalářské práce. Zabývám se zde otázkami historie burnout, stresem, popisem
dostupných definic, stádií, rizikových faktorů, prevence a terapie syndromu vyhoření.
Druhá kapitola je věnována Dětskému domovu se školou, základní škole a
školní jídelně v Sedlci – Prčici. Popisuje stručnou charakteristiku zařízení, poruchy
chování u dětí, které jsou zde umístěny a specifické rizikové faktory příznačné pro
možný vznik syndromu vyhasnutí v tomto zaměstnání.
Třetí kapitola navazuje na druhou kapitolu kvantitativním výzkumem pomocí
přepracovaného dotazníku manželů Tošnerových, jehož výsledkem by mělo být
orientační zjištění hodnoty výskytu syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků
ve zkoumaném zařízení. Zjištěné hodnoty jsou v celkovém součtu uspokojivé, celková
míra vyhoření dosáhla z možných 96 bodů na 21,70 bodů. Nejvíce zatíženi výskytem
syndromu vyhoření jsou mladí lidé (20-30 let) s délkou praxe do jednoho roku spolu
s pracujícími pedagogy s věkem od 51 a více let s dosaženou pedagogickou praxí nad
31 roků. V poměru zkoumaného vzorku dosáhli také horších výsledků pedagogové
s vysokoškolským pedagogickým vzděláním (25,05 bodů), u kterých má za příčinu
navýšení pravděpodobně míra zodpovědnosti a nutnosti pracovního nasazení (jedná se
převážně o vedoucí pracovníky a učitele/ky). Lepších výsledků (o 5,27 bodů) dosáhli
muži než ženy. Druhou složkou výzkumného projektu byl rozhovor s vedením zařízení,
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který měl nastínit postoj k uplatňování aktuálních trendů péče o své zaměstnance, a to
zejména v otázkách syndromu vyhoření. Z rozhovoru a vlastních zkušeností
vyhodnocuji, že vedení zařízení dbá o své zaměstnance velmi dobře. Snaží se
podporovat své pedagogy v týmové práci, respektuje základní potřeby, názory a
podněty, poskytuje rady, postupy a ohodnocení za vykonanou práci. Sami zaměstnanci
nejsou pouze pasivními přijímateli, ale i oni se snaží vzájemně podporovat a scházet
v neoficiálních rovinách. Jejich společným činitelem, který vytváří tuto atmosféru, je
dle mého názoru právě náročná a neobvyklá práce s dětmi s poruchami a těžkými
poruchami chování.
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Přílohy
1. Inventář projevů syndromu vyhoření.
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1. INVENTÁŘ PROJEVŮ SYNDROMU VYHOŘENÍ

Věk:………, Pohlaví: žena-muž, Odpracovaná léta ve školských zařízeních………,
Dosažené vzdělání: pedagogické vysokoškolské (Mgr., Bc.), pedagogické středoškolské
(maturita), nepedagogické vysokoškolské (Mgr., Bc., apod.), nepedagogické středoškolské
(maturita), střední odborné (výuční list), základní vzdělání.

Zaškrtněte u každé položky, do jaké míry se vás jednotlivé výpovědi týkají.

1. Obtížně se soustřeďuji
2. Nedokáži se radovat ze své pedagogické práce
3. Připadám si fyzicky vyždímaný/a
4. Nemám chuť pomáhat dětem poruchami chování
5. Pochybuji o svých pedagogických schopnostech
6. Jsem sklíčený/á
7. Jsem náchylný/á k nemocím
8. Pokud je to možné, vyhýbám se odborným
rozhovorům s ostatními pedagogy
9. Vyjadřuji se posměšně o dětech s poruchami
chování i o jejich rodičích.
10. V konfliktních situacích v dětském domově
se cítím bezmocný/á
11. Mám problémy se srdcem, dýcháním, trávením, apod.
12. Frustrace z pedagogické profese
narušuje mé soukromé vztahy
13. Můj odborný růst a zájem o obor zaostávají
14. Jsem vnitřně neklidný/á a nervózní
15. Jsem napjatý/á
16. Svou práci omezuji na její mechanické provádění
17. Přemýšlím o odchodu ze školství
18. Trpím nedostatek uznání a ocenění
19. Trápí mě poruchy spánku
20. Vyhýbám se účasti na dalším vzdělávání pedagogů
21. Hrozí mi nebezpečí, že ztratím přehled o dění v oboru
22. Cítím se ustrašený/á
23. Trpím bolestmi hlavy
24. Pokud je to možné, vyhýbám se rozhovorům s dětmi

I.
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