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ABSTRAKT 

 

Magisterská práce se zaměřuje na negativní vlivy z pracovního prostředí, které způsobují 

míru syndromu vyhoření u zdravotních sester v nemocnici Tábor. Teoretická část 

magisterské práce obsahuje objasnění jevu vyhoření, jeho příčiny, příznaky, fáze, 

diagnostiku a prevenci. Dále následuje kapitola profese zdravotní sestry, která osvětluje roli 

sestry v moderním ošetřovatelství a konkretizuje vnější a vnitřní vlivy působící nekomfort 

sester. Další oddíl popisuje vliv životního stylu na zdraví sestry. Empirická část 

magisterské práce prezentuje výsledky dotazníkového šetření na zmíněném pracovišti. 

Výzkumné šetření bylo provedeno za pomoci nástrojů, standardizovaného dotazníku pro 

zkoumání oblastí pracovního života AWLS, standardizovaného dotazníku pro určení míry 

vyhoření MBI-GS a dotazníku vlastní konstrukce. Cílem magisterské práce pak bylo zjistit 

míru vyhoření sester, označit faktory z pracovního prostředí, které mohou burnout způsobit 

a dále navrhnout opatření na úrovni organizace, zmírňující negativní vlivy působící na 

sestry. V rámci šetření bylo zjištěno, že největší zátěž z oblastí pracovního života působí 

psychické a fyzické vyčerpání., které působí míru vyhoření. Dalším zjištěným faktorem je 

nesoulad hodnot organizace a sester. Za nejvhodnější formu podpory sester proti stresu 

byla navrhnuta supervize. 

 

 

Klíčová slova: syndrom vyhoření, pracovní prostředí, životní styl, zdroje pracovního stresu, 

organizační změny, supervize. 
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Abstract  

 

Master´s thesis is aimed at negative effect of work conditions effecting extension of burn-

out syndrome in nurses in the hospital in Tábor. Its theoretical part contains explanation of 

the burn-out phenomenon, its causes, symptoms, stages, diagnosis and prevention. Then a 

chapter on the profession of a nurse follows explaining the role of a nurse in modern 

nursing and specifying both internal as well as external impacts causing discomfort of 

nurses. Another part describes effects of lifestyle on nurse´s health. The empirical part of 

the thesis presents results of a questionnaire survey  at the above mentioned workplace. The 

research was carried out by means of standardised questionnaire examining areas of work 

life AWLS, standardised questionnaire classifying the extension of burn-out syndrome 

MBI-GS and a questionnaire set up by me. The goal of the thesis was to find out extension 

of burn-out among nurses, to appoint factors at the workplace causing burn-out and 

eventually to propose measures that could moderate negative effects on nurses and that 

would be taken by management of the institution. The survey findings show that the 

highest workload in the sphere of work life is caused by psychical and physical distress 

effecting the degree of burn-out. Another traced factor is disagreement between values of 

the organization and values of nurses. Supervision is proposed as the best method of 

support of nurses against stress.  

 

Key words: burn-out syndrome, work environment, lifestyle, causes of stress, managerial 

measures, supervision. 
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1 ÚVOD 

V magisterské práci se věnuji syndromu vyhoření u zdravotních sester na oddělení, kde 

pracuji 18 let. Pro výběr tématu jsem měla osobní důvody, plynoucí z dlouholeté praxe 

v nemocnici. Mohu otevřeně přiznat, že profese mi ukázala více tváří. Tu milou, kdy jsem 

cítila dobrý pocit, radost a uspokojení a tu smutnou s pocity, které ve své práci popisuji, 

a souvisí s vyhořením. Při rozhovorech s kolegyněmi, jsme čas od času řešily podobné 

vnímání  pocitů prázdnoty, bezmoci, smutku, pramenících z vyčerpání. Uvědomila jsem si, 

že i zdravotní sestry potřebují péči. Jde o velmi závažný jev, jenž nabízí i skryté podoby 

a sestrám přináší mnoho negativních důsledků, které mají přímý dopad na zhoršenou 

kvalitu péče.  

Práce obsahuje teoretický rozbor vyhoření (kap. 2.1). Zabývá se pojmem syndromu 

vyhoření, jeho příčinami, příznaky, fázemi, diagnostikou, prevencí. Kapitola (kap 2.2) 

Profese zdravotní sestry podává obraz vývoje ošetřovatelství od počátku vývoje 

ošetřovatelství až do současnosti. Největší pozornost je věnována faktorům (kap. 2.2.2), 

které dle autorů odborných textů, působí v profesi sestry míru vyhoření. Jejich výstupy 

z výzkumů jsou stěžejní pro část mé studie. Následující oddíl teoretické části je věnován 

životnímu stylu (kap. 2. 3), který zahrnuje ty oblasti života, jež jsou následně zkoumány 

v empirické části. Dále se v teoretické části zabývám rozborem výzkumných studií (kap. 

2.2.4), které s problematikou vyhoření či pracovního stresu u pomáhajících profesí souvisí 

a to nejen u nás (kap. 2.2.4.1), ale i v zahraničí (kap. 2.2.4.2) v posledních deseti letech. 

V praktické části je popsána výzkumná studie (kap. 3. 1 až 3. 10) realizovaná na oddělení 

operačních oborů v nemocnici okresního typu. Jedná o pět stanic sloučených v důsledku 

restrukturalizace lůžek, s velkou expozicí stresu pro sestry (kap. 3.3). Prezentace výzkumu 

v této práci je zaměřena na identifikaci stresových faktorů z pracovního prostředí 

a životního stylu, které způsobují míru vyhoření sester. V následující části výzkumu jsou 

vedeny rozhovory s managementem oddělení a organizace o návrzích opatření pro 

zkoumané oddělení. K dosažení tohoto záměru je výzkum studie rozdělen do dvou fází, 

s těmito cíli. 
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Cíl první fáze výzkumu: 

 Určit míru vyhoření u zdravotních sester se zaměřením na aspekty organizační 

kultury pracoviště. 

 Zjistit, které faktory organizační kultury se v práci sester na pracovišti 

operačních oborů projevují jako stresové. 

Cíl druhé fáze výzkumu: 

 Navrhnout managementu nemocnice opatření pro snížení pracovního stresu 

u ošetřovatelského personálu. 

Dále byly stanoveny pracovní hypotézy (3.4) a výzkumné nástroje. V první fázi 

výzkumného šetření byl zvolen, jako nejvhodnější nástroj standardizovaný dotazník 

(AWLS-MBI). Pro tuto výzkumnou studii je dotazník rozšířen o nové dimenze (kap. 3.5). 

V druhé fázi výzkumu jsou nástrojem otevřené rozhovory individuální i skupinový (kap. 

3.9). Respondentkami první fáze výzkumu byly zdravotní sestry operačních oborů 

a v druhé fázi výzkumu management oddělení a nemocnice. Výsledky dotazníkové šetření 

první fáze výzkumu tvořily podklady pro návrhy podpory sester, které jsem předložila při 

vedených rozhovorech. (kap. 3.9.1 až 3.9.4). Výsledky rozhovorů byly vyhodnoceny 

a nejpřijatelnějším opatřením pro organizaci je zavedení supervize na daném oddělení (kap. 

3.10). Magisterská práce se také zabývá osvětlením pojmu supervize a uvedením 

výzkumné studie, která prokázala dobré výsledky metody. Tato část práce obsahuje 

přípravu oddělení a návrh kontraktu před zavedením do praxe (kap 3.10.2). Závěr práce 

obsahuje shrnutí průběhu, výsledků a závěrů celé studie. 

 

 



2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Syndrom vyhoření – burnout 

V této části práce bych se ráda věnovala teoretickému rozboru pojmu syndromu vyhoření, který 

zahrnuje definici výrazu i obecné vymezení pojmu, dále příčiny vzniku, rizikové faktory 

a příznaky popsané v odborné literatuře. První zmínka se objevila v roce 1974, v odborných 

kruzích popsal tento jev americký psychiatr Herbert J. Freudenberger . Vycházel ze svých 

vlastních zkušeností, kdy sám prožil projevy vyhaslosti, jako důsledek usilovné práce se svými 

klienty. Vše popsal ve své knize Burnout – vysoká cena za úspěch. Freudenberg působil v 70. 

letech na psychiatrické klinice v New-Yorku, kde se věnoval psychoterapii a lidem závislým na 

drogách a alkoholu (Honzák, 2012). Syndrom vyhoření je nazýván jako vypálení, též vyhaslost, 

vyčerpání (burn-out, burn out nebo burnout syndrome), je různě definován a dodnes není jeho 

chápání ustáleno (Kebza, Šolcová, 2003). Postihuje nejčastěji pracující v pomáhající profesi, 

jako jsou zdravotníci, policisté, učitelé. Je nutné zdůraznit, že tento jev není oficiálně považován 

za nemoc (Kallwass, 2005). Pokusím se popsat vývoj definic syndromu vyhoření. 

Mezi první výzkumníky v této oblasti patří, jak jsem zmínila výše v textu Herbert 

Fruedenberger. Podle Křivohlavého (1998) americký psychiatr označil jev, který byl znám již 

dříve, ale nikdo jej před Freudenbergem nepopsal či nevymezil. Za velmi podstatné považuji, že 

poprvé byla zmíněna potřeba, zabývat se tím, co prožívají lidé, kteří pracují v pomáhajících 

profesích. 

Definice syndromu vyhoření je v odborné literatuře popisována jako extrémní vyčerpání 

člověka, vnitřní distance, silného poklesu výkonnosti a různých psychosomatických obtíží 

(Kallwass, 2005). 

Křivohlavý, (2009) uvádí definici syndromu vyhoření takto: Je to psychosomatické 

onemocnění, při kterém dochází k fyzickému, psychickému (mentálnímu) a emocionálnímu 

(citovému) vyčerpání organizmu. Pokud jde o patofyziologické mechanizmy, je zcela 

jednoznačné, že je projevem dlouhotrvajícího a nadměrného stresu. Křivohlavý (1999) 

prezentuje další definice: 
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 Freuber Hernich: „Burnout je stav vyplenění všech energetických zdrojů původně velice 

intenzivně pracujícího člověka (např. lidí, kteří se snaží druhým lidem v jejich těžkostech 

pomoci a pak se cítí sami přemoženi vlastními problémy.“ 

 Kashoff Shirley: „Burnout je stav člověka, který se podobá vysychání pramenů či 

vybíjení baterie. Stejně jako stres ani burnout není mimo nás, ale v nás. Neznáme ho, 

dokud se v nás nezabydlí.“ 

Autoři odborných publikací se shodují na čtyřech oblastech života pomáhajících, které jsou 

syndromem postiženy a dochází k: 

 Emocionálnímu vyčerpání. 

 Fyzickému vyčerpání. 

 Psychickému vyčerpání. 

 Duševnímu vyčerpání. 

Leitr, Maslach (2004) autoři výzkumů v oblasti působení negativních vlivů z pracovního 

prostředí přiřazují ke svému modelu, pro zkoumání míry vyhoření, dimenzi pracovní 

spokojenosti. 

2.1.1 Příčiny vzniku – rizikové faktory vzniku syndromu vyhoření 

Pomáhající profese, jak jsem již zmínila především zdravotníci, zaujímají velké procento 

postižených tímto syndromem. První výzkumy zaměřující se na působení stresu ve 

zdravotnických zařízeních, se začaly provádět nejprve na pracovištích s předpokládaným 

zvýšeným rizikem zátěže personálu, například dialyzačních jednotkách a ARO (Kebza, Šolcová, 

2003). Nabízí se otázka co je možné považovat za rizikové faktory spojené s fenoménem 

vyhoření? 

Je nutné poznamenat, že vznik syndromu vyhoření je přímo závislý na konceptu osobnosti 

jedince. Každý člověk má jistou genetickou predispozici, jak životní situaci zvládnout, jak se 

vyrovnat se stresovou zátěží, jak řešit každodenní situace, při nichž musí rozhodovat. Struktura 

osobnosti – charakter, vlastnosti, dovednosti nás předurčují k určitému chování, jednání, 

prožívání a zvládání stresových situací. Oslabení některých psychických vybaveností může 

v případě zátěže, způsobit rozvoj syndromu vyhoření.  
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Faktory, které mohou způsobit nástup syndromu vyhoření je celá řada. Autoři se shodují 

a nejčastěji uvádějí konflikty rolí, přílišná očekávání, nedostatek autonomie, nejasnosti 

v hierarchických strukturách v zaměstnání i jinde, dále nedostatečná podpora ze strany 

nadřízených, vztahové konflikty, nadměrné množství práce v příliš stěsnaném časovém rozvrhu, 

příliš vysoká nebo rostoucí odpovědnost (Kallwass, 2005).  

Myron D. Rush (2003) popisuje deset faktorů, které působí vyhoření. Jsou to pocit nutkání na 

místo povolání, neschopnost přibrzdit, snaha udělat všechno sám, přehnaná pozornost cizím 

problémům, soustředěnost na detail, nereálná očekávání, příliš velká rutina, nesprávný pohled 

na duchovní hodnoty, špatný tělesný stav, neustálé odmítání ze strany druhých. 

K vyjmenovaným rizikovým faktorům dále autor řadí obecné pojmy společnost, naše 

zaměstnání, osobnost a povahu. 

Autoři popisují okolnosti, které mohou míru vyhoření ovlivňovat (Křivohlavý 2012): 

 Zátěž a přetížení – stresory a distress. 

 Frustrace – neuspokojení našich potřeb. 

 Negativní vztahy mezi lidmi. 

 Přílišná emocionální zátěž. 

 Vliv prostředí, pracovních podmínek a organizace práce. 

Dle autorů odborných publikací lze faktory, které přispívají k rozvoji vyhoření, rozdělit na 

vnitřní a vnější. Vnitřní faktory se týkají osobnosti a povahy a vnější faktory působí ze 

společnosti a zaměstnání. Podrobněji jsou rozebrány v kapitole 2.2. Faktory ovlivňující 

syndrom vyhoření u sestry. 

2.1.2 Příznaky a vývoj syndromu vyhoření 

V odborných publikacích jsou autory shodně uváděny příznaky vyčerpání z oblasti fyzické, 

emocionální i mentální (Křivohlavý, 2012, Jankovský, 2003, Venglářová, 2011, Bártlová, 

2005). 

Tělesné příznaky se projevují chronickou únavou a celkovou slabostí. V důsledku toho jsou 

pracovníci náchylnější k nejrůznějším onemocněním, ale také k úrazům a selháním, dále autoři 

přiřazují poruchy spánku, porucha chutě k jídlu (Jankovský, 2003, str. 159, Bártlová, 2005). 
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Emocionální příznaky se vyznačují pocitem beznaděje a zoufalství se ztrátou naděje řešení 

problémů, další symptom jsou agresivita, netrpělivost, nervozita, negativní postoj k sobě 

samému a lidem (Bártlová, 2005). 

Duševní vyčerpání představuje negativní postoj k sobě, k okolí a především k práci, které může 

vyústit až v dehumanizaci. Pro vyhořelého jedince představuje tento stav nelidské počínání 

v interakci s okolním světem. Postižení v pomáhající profesi vidí jako hlavní příčinu svých 

problémů především pacienty a klienty, o které mají pečovat. Snížení pracovního výkonu 

a změny v sociálních vztazích (konflikty v rodině, na pracovišti) jsou zaznamenány okolím 

(Venglářová, 2011, Maslach, Leiter, 2004). 

2.1.3 Fáze procesu vyhoření 

Fáze procesu vyhoření mohou trvat měsíce či roky. Následující část teoretického rozboru 

zahrnuje proces vývoje syndromu vyhoření. Dle autorů zabývajícími se burnout jde o působení 

stresu na člověka ve třech fázích. Nejkritičtější je třetí fáze, kdy dochází k vyčerpání obranných 

mechanizmů organismu a dochází k rozvinutí syndromu vyhoření. Profesor Hans Selye, 

zakladatel souborného studia stresu, který přispívá k rozvoji burnout, rozlišuje tři fáze působení 

stresu: 

I. fáze – je navozena působením stresoru. 

II. fáze – pokračuje zvýšenou rezistencí, nastupuje působení obranných mechanismů 

organismu. 

III. fáze – dojde k vyčerpání rezervních sil a obranných možností organismu. Do této fáze 

stresu se obvykle zařazuje průběh burnout syndromu (Křivohlavý, 2011, str. 81). 

Průběh procesu vyhoření mapují odborníci v různém počtu fází, dle Venglářové (2011): 

 Nadšení – v popředí jsou ideály, jasný cíl, mnoho nápadů, dochází k přetěžování. 

 Stagnace – počáteční nadšení uvadá, slevování ze svých ideálů. 

 Frustrace – zdravotníka začínají zajímat otázky efektivity a smyslu vlastní práce, 

objevuje se tunelové vidění: má v hlavě jen svoji práci, nic jiného ho nezajímá, cítí se 

osamělý se svými problémy, přichází velká deziluze a zklamání. 
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 Apatie – zdravotník vnímá svoje povolání jen jako zdroj obživy, dělá jen nejnutnější 

práce, vyhýbá se komunikaci s nemocnými a dalšímu vzdělávání, může se vyskytnout 

i tzv. HH-syndrom (z angl. helplessness – bezmoci a hopelessness – beznaděje). 

 Vyhoření – vyčerpání, negativizmus, lhostejnost a naprosté vyhýbání se profesním 

požadavkům (Kraska-Lúdecke, 2007, in Venglářová, 2011, str. 30). 

Mezi klasické popisy procesu vyhoření připojuji čtyřfázový model Christiny Maslachové: 

 Idealistické nadšení. 

 Emocionální a fyzické vyčerpání. 

 Dehumanizace druhých lidí jako obrana před vyhořením. 

 Terminální stadium: stavění se proti všem a proti všemu a objevení se burnout syndromu 

v celé své pestrosti (“sesypání se” a vyhoření všech zdrojů energie), (Křivohlavý, 2011, 

str. 83). 

 

Fáze dle Längla (1997) jsou tři a spojují se společně s procesy v pracovní činnosti: 

 Nadšení pro práci je spojeno s určitým cílem. Práce je smysluplná. 

 Ubývá sil psychických a fyzických, cíle není ustavičně dosahováno, nastává obranná 

reakce, práce je zdroj obživy, cílem jsou peníze, původní směr je změněn, dochází 

k odcizení. 

 Vyhoření – ztráta úcty k hodnotě druhých lidí, věcí a cílů, ztráta úcty k vlastnímu životu 

(in Křivohlavý, 2011). 

Určení a rozpoznání fází syndromu vyhoření považuji za důležité zvláště pro vedoucí 

pracovníky. Odhalení počáteční fáze rozvoje burnout je možné podniknout řadu preventivních 

opatření a zamezit tak dalšímu šíření vyhoření u pracovníků. Podstatné je mít dostatečné 

znalosti a umět reflektovat své vlastní psychické rozpoložení. 

2.1.4 Diagnostika 

Nejběžnější metoda, jak diagnostikovat syndrom vyhoření v pomáhající profesi je formou 

dotazníků.  
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 MBI – Maslach Burnout Inventory – původní verze dotazníku určená pro osoby 

pracujících v pomáhajících profesích, položky dotazníku se vztahují ke zkoumání 

emocionální vyhaslosti, fyzické vyhaslosti a odcizení (Havrdová a kol., 2010).  

 MBI-GS Maslach Burnout Inventory – General Survay dotazník mapuje tři oblasti 

pocitů vyčerpání, jsou to: emocionální vyčerpání, depersonalizaci, uspokojení z práce 

a jde o model vhodný pro zkoumání míry vyhoření pro široké spektrum povolání 

(Havrdová, 2010). 

 BM – Burnout Measure autory jsou Ayala M. Pinesová a Elliott Aronson dotazník  

(česká verze J. Křivohlavý, 1998), je zaměřen na tři různé aspekty jednoho psychického 

jevu – celkového vyčerpání (exhausce), (Křivohlavý, 2012, Venglářová, 2011, str.29). 

Pocity fyzického vyčerpání, pocity emocionálního vyčerpání, pocity duševního 

vyčerpání (Havrdová a kol., 2010). Dle Kebzy a Šolcové (2003) jde o druhý nejčastěji 

využívanou techniku pro diagnostiku vyhoření. Dotazník se sestává z 21 položek. Ty 

jsou posuzovány na sedmibodové hodnotící škále typu „Jak často“ s rozpětím hodnot od 

„nikdy“ (1) po „vždy“ (7). Dotazník lze použít individuálně ale i skupinově. 

 AWLS – MBI-GS – (česká verze Havrdová 2010) metoda pro měření dopadu 

organizační kultury na syndrom vyhoření u zaměstnanců. AWLS – Areas of Worklife 

Survey (Přeled oblastí pracovního života) umožňuje vytipovat v organizaci možné 

zdroje zaměstnaneckého syndromu vyhoření. Skládá se ze šesti oblastí pracovního 

života a to: pracovního zatížení, společnost/vztahy v organizaci, spravedlnosti 

v organizaci, kontroly nad vlastní prací, ocenění práce, hodnot. Zastávané organizací, 

jejími členy a jedincem (Havrdová a kol, 2010). 

 Meisterův Dotazník byl zkonstruován v roce 1975. Jeho autorem je W. Maister. 

V současné době je používaná jeho modifikovaná verze (z roku 1987). Jeho předností je 

stručnost, srozumitelnost a dobrá reliabilita. Dotazník slouží ke zkoumání oblastí, jak 

lidé vnímají svou pracovní zátěž (Žídková, Hladký, 1999 in Ježovská et all 2012). 

Dotazník tvoří deset položek posuzované na pětibodové škále od „Vůbec nesouhlasím“ 

(1) po „Plně souhlasím“ (5). Dotazník zjišťuje faktory a stupeň pracovní zátěže, které se 

klasifikují ve třech stupních. Lze jej také použít individuálně nebo skupinově. 

 Dotazník pro zkoumání sociální opory se nazývá PSSS (Perceived Social Support 

Scale). Autorem je J. A. Blumenthal et al.. Jde o 12 položek posuzovaných na 
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sedmibodové hodnotící škále od „Rozhodně nesouhlasím“ po „Rozhodně souhlasím“ 

s hodnotami 1-7. Výsledkem dotazníku PSSS jsou tři dílčí skóre: 1. Sociální opora od 

blíže neurčené osoby, 2. Sociální opora od členů rodiny, 3. Sociální opora od přátel. 

Celkové skóre sociální opory je dáno součtem dílčích skórů. (Kebza Šolcová 1999, in 

Ježorská et al.). 

Pro tuto výzkumnou studii jsem zvolila standardizovaný dotazník zkoumání šesti oblastí 

pracovního života AWLS, MBI-GS. Za vhodné považuji komplexnost a univerzálnost tohoto 

modelu. Je zaměřen na vyjádření vztahu mezi zaměstnancem a organizací, odhaluje shody nebo 

neshody mezi oběma stranami a prostřednictvím jeho modelu je možné vytipovat negativní 

zdroje zaměstnaneckého vyhoření. Podrobněji je rozebrán v Empirické části kapitola 3.5. 

Metodologie a data. 

2.1.5 Prevence syndromu vyhoření 

V boji proti rozvinutí syndromu vyhoření u všeobecných sester se autoři shodují na prevenci 

(Venglářová, 2011, Křivohlavý, 2012, Jankovský, 2003, Bartošíková, 2006). 

Prevence spočívá především v odstraňování negativních stresových vlivů, které působí na 

člověka. Je možné je rozdělit na vnější a vnitřní. Vnitřní negativní vlivy se týkají osobnosti 

člověka a jeho odolnost proti stresu a jednak, jeho zvládání stresových situací. Vnější negativní 

vlivy působící na sestry z pracovního prostředí, lze je dle výzkumných studií, (Leiter, Maslach 

2003), zmírnit na úrovni organizace, zavedením vhodného opatření v prevenci stresu. 

Prevence individuální 

Prevence vyhoření sestry, znamená vytvářet si zdravý systém sebe podpory – což znamená 

postarat se o vlastní smysluplný, příjemný a fyzicky aktivní život mimo roli pomáhajícího. Při 

odstraňování vnějších vlivů je nutné dbát na dostatečnou sociální oporu, zdrojem kontaktů je 

rodina, spolupracovníci, přátelé, známí v rámci trávení volného času, realizaci zájmů a koníčků 

(Bartošíková, 2006). 

Dle Venglářové jsou možná tato preventivní opatření: 

 Adaptační praxe. 

 Péče o sebe. 
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 Pomoc tam, kde vaše síly nestačí. 

 Mezilidské vztahy. 

 Osvícení zaměstnavatelé. 

 Sebepoznávání a sebehodnocení. 

 Supervize. 

 Osobní život, přátelé, koníčky. 

 Práce patří do práce. 

 Pomáhá dobrá tělesná kondice. 

 Každý člověk má své tělesné potřeby (Venglářová, 2011 str. 36-37). 

Dobré rady, jak se bránit vyhoření, uvádí Křivohlavý ve své nejnovější publikaci Hořet, ale 

nevyhořet (2012). Předcházení a zvládání psychického vyčerpání uvádí v několika kapitolách. 

Jednak zaměřuje pozornost na osobnostní výbavu jednotlivce a doporučuje vlastní údržbu 

psychických a fyzických sil a nazývá je interními individuálními možnostmi. A za druhé klade 

důraz na působení externích vlivů v prevenci a zvládání burnout. Vnější síly, které působí 

protektivně, autor označuje jako: fungující sociální síť, dobré vztahy mezi lidmi, kladné 

hodnocení pocházející od druhých osob, vytváření dobrých pracovních podmínek. Z praxe 

dobře známe situace, kdy zdravotník projevuje nemocným empatii, naslouchá jim, pečuje o ně 

a váží si jich. Chová se profesionálně. Ve svém osobním životě nárokuje stejné potřeby jako 

pacient, o to víc při zvládání negativních situací. Jednoduše řečeno: Abych mohl dávat, musím 

také dostat. Výzkumy dvojice Pines, Aronson (in Křivohlavý 2012, s. 122) dokazují, že lidé 

kteří mají ve svém životě silnou sociální oporu, mají relativně nejméně příznaků psychického 

vyhoření. Rady pro sestry má také Bartošíková (2006) uvádí, že je dobré najít si rituál pro 

předěl mezi skončení práce a naladit se na domov. Nenosit si práci domů. Pro každého bude 

dobré něco jiného. Někomu pomáhá jízda na kole, procházka pěšky domů nebo se psem 

(Bartošíková, 2006). 

Prevence na úrovni organizace 

Vytvářením preventivních opatření syndromu vyhoření u pracovníků, organizace vyjadřuje 

zájem o podřízené, kteří v důsledku neztrácejí svoji výkonnost a sebedůvěru. Dle Bartošíkové je 

důležité budování týmové spolupráce a podpory týmu. Jde o podporu, kde lidé vědí, co dělají, 
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k čemu jejich práce slouží a směřuje. Práce v dobrém kolektivu naplňuje pocit zaměstnanců, že 

někam patří, jsou užiteční, něco znamenají. Podává i doporučení pro vedoucí pracovníky. 

Zkušený a edukovaný manažer rozpozná signály pracovníka s projevy vyhoření a v jednotlivých 

fázích burnout umí též použít účinné prostředky k jeho inhibici. Práce vedoucího pracovníka by 

také měla spočívat v tom, že je schopen rozpoznávat zdroje a míru stresu. Dále doporučuje dbát 

ze strany organizace na psychické zdraví sester, podporovat růst pracovníků a zvýšit participaci 

sester na rozhodování např. při modernizaci zařízení, nákup ošetřovatelských pomůcek. Za 

vhodné považuje brát v potaz potřeby a požadavky sester, které se mohou podílet na zlepšení. 

Konkrétní krok v rámci opatření ze strany organizace při prevenci syndromu vyhoření 

u pracovníků, je implementace a vedení supervize. Cílem supervize je právě zlepšení pracovní 

situace, pracovní atmosféry, organizace práce a kompetencí odpovídajících specifickým 

úkolům. Je orientována na podporu kvality práce i vzájemné spolupráce a na učení spojené 

s praxí (Bartošíková, 2006). 

Pro tuto práci považuji za velice důležité věnovat pozornost prevenci syndromu vyhoření 

všeobecným sestrám na úrovni osobní i ze strany vedení organizace. Za velmi cennou myšlenku 

považuji edukaci vedoucích oddělení, kteří mohou pozorovat první varovné signály vyhoření 

u svých zaměstnanců. V praktické části jsem se inspirovala tímto zjištěním. Komplexní řešení 

problému vyhoření sester na úrovni organizace spatřuji v implementaci metody supervize.  
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2.2 Profese – zdravotní sestra 

Zdravotnictví je obecně považováno za velmi dynamicky se rozvíjející oblast. Profese zdravotní 

sestry zaujímá v tomto celku důležitou roli. Právě toto povolání je jedno z mála, které prošlo 

v krátkém časovém období radikálními změnami. V minulosti byla zdravotní sestra považována 

za člena týmu, který poskytuje základní (fyzickou) péči pacientům (Bártlová, 2005 in 

Bartošíková 2006). V současné době je povolání zdravotní sestry plně profesionalizována. 

Následující kapitola přibližuje, jakým způsobem se změnilo prostředí, kde sestry pracují, jak se 

změnil přístup k pacientovi, jaké činnosti provádějí a jaká je role sestry? V současné době 

představuje ošetřovatelství soubor činností, které vedou k uspokojování biologických, 

psychických, sociálních a duchovních potřeb pacientů, které aktivním přístupem sestra 

vyhledává. Obvykle s pacientem udržuje užší kontakt než lékař. Sestra zná možnosti jak 

pomoci, aby umožnila pacientovi dosažení uspokojení potřeb z hlediska onemocnění, a zároveň 

mu pomáhá se vyrovnat s osobními situacemi, které chorobou vyvstanou (Bártlová, 2005). 

Poskytování kvalitní ošetřovatelské péče klade vysoké nároky na kvalifikaci sester, aby vlastní 

pracovní proces byl efektní. Dále si ukážeme, které faktory z pracovní činnosti jsou zatěžující. 

Zmapujeme pracovní prostředí, jeho oblasti, jež působí na míru vyhoření sester. Vlastní 

osobnost sestry podmiňuje zvládání zátěží a podílí se na míře odolnosti proti stresu (Šolcová, 

2007 in Křivohlavý 2010). V následujícím textu se věnuji těmto otázkám. 

2.2.1 Role sestry v kontextu vývoje ošetřovatelství 

V této části je popsán vývoj role sestry a vývoj ošetřovatelství pro pochopení širších souvislostí 

profese. Role v sociální psychologii představuje úlohu, kterou jedinec přebírá ve svém 

sociálním chování a která je reakcí na očekávání okolí. Pojem role vyjadřuje jednu z abstrakcí 

pohledu na strukturu osobnosti a významový ekvivalent je navenek se veřejně projevující 

(Nakonečný, 2003). 

Počátky ošetřovatelské péče sahají do dob raného středověku a jsou spojeny s příchodem 

křesťanství (Kutnohorská, 2010, s. 13). Služba Bohu vedla mnoho dobročinných osob k tomu, 

aby ošetřovaly a navštěvovaly nemocné v domácím prostředí. Ve 4. století vznikaly pro tyto 

účely kláštery a hospitaly, kde ošetřovatelskou péči vykonávaly příslušnice římských vysokých 

společenských vrstev. Následující staletí docházelo k zakládání mužských i ženských církevních 

řádů v mnoha zemích. Mniši a jeptišky poskytovali útulek, nejzákladnější péči tělesně a duševně 
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nemocným. Katolická církev poskytovala tyto služby a péči výhradně na půdě klášterů a později 

vznikajících špitálů. Zatímco protestantská církev se zaměřila na pomoc jednotlivci v rodině 

a komunitě Samotný charakter ošetřovatelské péče nevyžadoval odborné znalosti personálu 

(Jarošová, 2000, Bártová, 2005). Pouze, jak uvádí autorka Jarošová (2000), v protestantských 

zemích vznikl řád diakonek. Ty se staraly o nemocné v domácím prostředí, před tím prošly 

teoretickou i praktickou průpravou pod vedením lékaře. Výcvik byl zakončen závěrečnou 

zkouškou z farmacie. Za svoji činnost neměly žádnou odměnu, pouze bylo postaráno o jejich 

základní potřeby, a to i ve stáří. 

Od první poloviny 19. století se začaly hospitaly a špitály diferencovat na chudobince, 

nemocnice (špitály), starobince, sirotčince. Přesto trvala domácí péče pacientů prostřednictvím 

opatrovníků (měli nízký plat, zkušenosti si předávali jeden od druhého) a ve špitálech (později 

se přeměnily na nemocnice) byla provozována charitativní služba. V druhé polovině a koncem 

19. století proniká do nemocnic racionální medicína, což představovalo práci lékařů a výuku 

mediků. Činnost lékařů vyžadovala dalšího pomocníka schopného s odbornými znalostmi 

a s racionálním jednáním při ošetřování nemocných. Povšimněme si zde vývoje role sestry 

nejprve jako charitativní pečovatelka doma nebo ve špitálech a dále jako pomocnice lékaře 

v nemocnici.  

Významný bod pro vývoj ošetřovatelství je založení první ošetřovatelské školy v Londýně 

v roce 1860. Její zakladatelka anglická sestra Florence Nightingalová (1820 – 1910) 

odstartovala reformy ošetřovatelství. Snažila se prosazovat ošetřovatelství jako autonomní 

povolání, zdůrazňovala nutnost aktivního přístupu k nemocnému a k jeho prostředí, kladla důraz 

na dosažení vysoké úrovně ošetřovatelského personálu. Její koncepce spojuje dva vývojové 

trendy charitativní a medicínský (Bártlová, 2005). V této době dochází k rapidnímu rozvoji 

medicíny jako takové, směr se ubíral ke zkoumání nemoci izolovaně. To mělo obrovský vliv na 

vývoj ošetřovatelství, které obrátilo pozornost na zdokonalování činností sester v péči 

o pacienty. Výuka kladla velký důraz na nácvik ošetřovatelských technik (aplikace injekcí, 

měření fyziologických funkcí, podávání léků), než na péči o pacienta v holistickém pojetí. 

Vývoj role sestry ovlivnil vpád technických prostředků do rozrůstajících se nemocnic, které 

vymezily užší specializaci zdravotníků lékařů i sester, ale pravděpodobně oslabily pohled 

pečujících na pacienta jako celek. Autorky Bártová a Bartošíková uvádějí vliv tří funkčních 
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okruhů pro chod nemocnice: řazeny dle hierarchie: medicínský, ošetřovatelský 

a administrativní, které utvářejí roli sestry. Tím, že se navzájem prolínají a propojují. Jak jsem 

naznačila v předešlé podkapitole, formování dnešní podoby role sestry pochází z určité filozofie 

a přesvědčení jedince o učinění dobrého skutku a pomoci druhým lidem. Opatrovnice, jak se 

nazývaly, si nečinil\ žádné nároky na odměnu a neměly odbornou přípravu. S pokroky 

v medicíně souvisí rozvoj oboru ošetřovatelství. Lékař potřeboval schopného pomocníka 

a pasoval opatrovnici na sestru pomocnici. Dochází k zavedení výuky pro sestry a ke změně 

v přístupu k nemocným. Vznikají modely ošetřovatelství, kdy sestra aktivně vyhledává potřeby 

nemocných. V polovině 20. století významně ovlivnila vývoj ošetřovatelství osobnost 

V Hendersonová, která obrátila pozornost sestry k provádění činností týkajících se zdraví a jeho 

ochrany, a to v situacích, kdy toho není schopen sám a nemá potřebnou sílu, vůli nebo znalosti 

(Bártová, 2005 s. 129). 80. léta 20.století sestra je považována za člena týmu, který poskytuje 

základní (fyzickou péči pacientům), vznikají však stále se rozšiřující nové odpovědnosti 

vycházející z orientace profesní činnosti sester na celek lidského zdraví. 

2.2.1.1 Profesionální ošetřovatelství 

21. století zavládla silná touha sester po profesionalizaci. Výuka je přesunuta výhradně na 

univerzity a obsahuje rovněž závazek celoživotního vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb. 

Tradiční pojetí role sestry jako pomocníka se transformuje na právoplatného a profesionálního 

člena týmu ošetřujícího pacienta v holistickém pojetí. Dosažení i udržení standardu péče 

vyžaduje na sestrách nové dovednosti, které v minulosti nebyly požadovány (Bartošíková, 

2006). Povolání zdravotní sestry vykazuje charakteristické znaky, které má profese: 

 Existence systematické teorie, o kterou se opírá stránka výkonu profese. Osvojení 

profese vyžaduje zvládnout teorii, jež je s výkonem profese spjata. Studium musí být 

prováděno určitou společensky uznávanou formou a je zpravidla legislativně upraveno. 

Z tohoto znaku plyne, že pracovník jedné profese nemůže být nahrazen pracovníkem 

jiné profese, aniž by si osvojil další jinou kvalifikaci. 

 Profesní autoritou, jež vychází z ovládnutí vědomostí, jimiž běžný laik nedisponuje. Je 

schopen určit, co jeho klient potřebuje a co mu škodí. 
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 Systém profesních asociací plnících vice funkcí, především pečujících o růst 

a kvalifikace svých členů. Tím systémem je posilován monopol na odbornou 

kompetenci. 

 Profesní etikou normující vztahy odborníka vůči klientům I vzájemné vztahy mezi 

kolegy v profesi. Obsahem je např. Zákaz zneužívání vlivu nad klientem k prosazování 

vlastních zájmů, snižování autority kolegů před klienty (Bártlová, 2005 s. 131). 

Z výčtu je patrné, že sestra hraje nezastupitelnou roli v týmu. V současné době představuje 

ošetřovatelství soubor činností, které vedou k uspokojování biologických, psychických, 

sociálních a duchovních potřeb pacientů, které aktivním přístupem sestra vyhledává. Obvykle 

s pacientem udržuje užší kontakt než lékař. Sestra zná možnosti jak pomoci, aby umožnila 

pacientovi dosažení uspokojení potřeb z hlediska onemocnění, a zároveň mu pomáhá se 

vyrovnat s osobními situacemi, které chorobou vyvstanou (Bártlová, 2005). 

Profesionalita sebou přináší velké nároky na přípravu svého povolání. Jde i o novou filozofii 

vedoucích pracovníků, která je postavena na přesvědčení, že sestra je důležitější než vybavení 

oddělení nebo špičková technika. Management by neměl přistupovat k ošetřovatelskému 

personálu jako k nákladové položce, ale vnímat sestry jako investici, kterou nutno budovat 

a zhodnocovat. Vedoucí, by se měl zajímat o skutečné potřeby, starosti i ambice sester oddělení, 

rozvíjet jejich potenciál a tím i pomáhat k dobré atmosféře (Bartošíková, 2006). Mezi vnější 

faktory podílející se na vzniku vyčerpání sester patří nevhodné pracovní podmínky jako je 

nepříznivá pracovní doba, práce na směny, o víkendech, přesčas spojená navíc s vysokou zátěží, 

kdy je obtížné propojit pracovní a rodinný život. Špatné vztahy na pracovišti a interpersonální 

konflikty způsobují napětí ve zdravotnických týmech. Sestry jsou často vystaveny vlivu 

negativních emocí jak ze strany lékařů tak pacientů. Velký problém mohou působit vícečetné 

podřízenosti. Sestra je podřízena ordinaci lékaře, které je povinna splnit a zároveň je řízena 

sesterským management. Nárůst nespokojenosti sester z napjatého, nekolegiálního 

a konfliktního pracovního prostředí snižuje kvalitu ošetřovatelské péče. Vznik syndromu 

vyhoření podporuje nevhodné chování nadřízených, necitlivý přístup, špatná organizace práce 

a nedostatečná komunikace na pracovišti, ale i nedostatek pochval a odměn za práci 

(Bartošíková, 2006 Bártlová, 2005)). Nicméně současná profesionalizace ošetřovatelství klade 

na sestru vysoké požadavky ze strany vzdělávání, podmínka k výkonu profese je univerzitní 
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vzdělání a závazek celoživotního vzdělávání. V praxi to znamená, že sestra při čerpání 

odpočinku studuje ve škole nebo se vzdělává na certifikovaných seminářích. V systému 

ošetřovatelské péče má své místo také motivace, která vede sestru k větší profesionalitě a 

odbornému rozvoji (Zacharová, 2010). 

Role sestry je založena na filozofii „pomoc druhému“, má hluboké historické kořeny svázané 

s dobročinností, náboženstvím, dobrovolnictvím a domácí péčí, které se v současné době stávají 

trendem sociální a zdravotní sítě mnoha zemí světa. Příkladem vlastní zkušenosti dlouholeté 

práce v nemocnici mohu potvrdit větší tlak na návrat pacientů do domácího ošetření za asistence 

samostatně pracujících sester. To ukazuje na profesionalitu oboru a nezastupitelnost role sestry 

v současném zdravotnictví. Jak naznačila předešlá kapitola, postavení sestry se potýká s mnoha 

problémy, které zůstávají neřešeny. Výchozí bod je podpořit sestry tím, že upozorním na 

některé problémy jejich práce. Za důležité zjištění považuji to, že původní model role sestry pro 

opatrovnice je založen na dobrovolnictví a jak zmiňuji, jejich práce nebyla honorována. 

Pravděpodobně sestry pracovaly samostatně, bez konfliktů na pracovišti a bez pocitu neocenění. 

Role sester řeholních řádů je úzce spjata s náboženskou filozofií, lze se domnívat, že se jedná o 

silnou psychosociální oporu pro vykonávání služby. Výrazná změna v pojetí role sestry nastává 

vznikem špitálů a starobinců, kdy dochází k diferenciaci nemocných, tím k rozviji medicíny a 

důsledkem toho je potřeba větší vzdělanosti sester. Je pravděpodobné, že v současné době hraje 

morální podtext profese hlavní roli při výběru povolání. Moderní pojetí role sestry obsahuje 

sociokulturní i ekonomické dimenze společnosti. 

2.2.2 Faktory ovlivňující syndrom vyhoření u sestry  

V této kapitole jsou osvětleny faktory, které mohou negativně ovlivňovat práci sestry a tím 

ohrožovat kvalitu péče klientů. Pracovní stres bezesporu ovlivňuje míru rozvoje syndromu 

vyhoření v povolání všeobecné sestry. Oblasti dle Bártlové (2005) lze rozdělit na: 

 Problémy související s rolemi, které jedinec zastává (konflikty rolí). 

 Nároky související s obsahem práce (pracovní zatížení a odpovědnost). 

 Organizace práce (potíže s komunikací, nejasné vymezení kompetencí a odpovědností). 

 Profesní perspektiva (nejasný kariérní řád, nevyužití kvalifikace). 

 Fyzikální prostředí (hluk, prach, teplota, bezpečnost práce).¨ 
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Faktory, které ovlivňují syndrom vyhoření, v následující části práce, lze rozdělit dle směru 

působení na vnější a vnitřní. Vnější vlivy plynou z pracovního prostředí a činností, které sestry 

vykonávají. Vnitřní vlivy, působící míru vyhoření, zahrnují nesplněné nároky osobnostních 

předpokladů v práci pomáhajících. Dále popisuji podrobněji oblasti, které jsou stěžejní pro 

výzkumnou část této práce. 

2.2.2.1 Pracovní prostředí 

Kolem roku 2009 zdravotnictví zaznamenalo citelný nedostatek zdravotních sester, že řada 

provozů musela být uzavřena nebo omezena. Ministerstvo zdravotnictví přikročilo k realizaci 

stabilizačních opatření všeobecných sester. Jedno z mnoha opatření je nutnost více sledovat 

spokojenost zdravotnických pracovníků, analyzovat příčiny nespokojenosti a včas reagovat na 

signály syndromu vyhoření (MZ ČR, 2009, in Havrdová 2010 str. 235). Spokojenost pracovníků 

není jen otázkou vyšších platů, ale závisí na celé řadě faktorů, které může vedení organizací 

sledovat a ovlivňovat. Pojem organizační kultura se v 70. letech objevil v anglosaských zemích 

a u nás od 90. let minulého století. Jednotná definice organizační kultury neexistuje, ale dle 

Lukášové (in Havrdová 2010 str. 236) se jedná o soubor základních předpokladů, hodnot, 

postojů a chování členů organizace a v artefaktech (výtvorech) materiální i nemateriální povahy. 

Zkoumáním pracovního prostředí a sociálních vztahů na pracovišti vznikl model Maslachové 

a Leitera. V pojetí autorů, kteří nejprve zkoumali burnout a později zjistili souvislosti s tím, jak 

zaměstnanec vnímá vztah s organizací v šesti oblastech pracovního života a zejména nakolik je 

v souladu s jeho vlastním očekáváním (Havrdová 2010). Jednotlivé složky pracovního života 

lze rozdělit na: vnímání pracovní vytíženosti, kontrolu nad vykonávanou prací, odměňování 

zaměstnanců, vnímání vztahů na pracovišti, pojetí míry spravedlnosti v organizaci a hodnoty 

zastávané zaměstnanci a organizací (Leiter, Maslach 2004). 

Závislost míry vyhoření na pracovním prostředí 

Výzkumy dle Leiter, Maslach (2004) ukazují na úzkou spojitost mezi mírou vyhoření 

a uvedenými faktory z pracovního prostředí. Tito výzkumníci tvrdí, že vyhoření má složku 

vyčerpání - Exhausting, cynismus - Cynicism, pracovní neefektivitu - Efficacy a je reakcí na 

chronické stresy v zaměstnání. V pojetí Leiter, Maslach (2004) je složka vyčerpání téměř 

absence fyzických a emocionálních zdrojů člověka. Cynismus vysvětlují jako interpersonální 
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rozměr pro negativní, bezcitné a oddálené pocity, které se projevují jako obranná reakce na 

pocit vyčerpání. To může vést až ke ztrátě ideálů a odlidštění od ostatních. Pracovní efektivita 

dle autorů představuje sebehodnotící rozměr schopnosti podat pracovní výkon a míry 

produktivity práce. Výzkumy ukazují, že pracovní efektivita je narušena spíše souběžně 

s dalšími dvěma aspekty syndromu vyhoření než postupně (Leiter 1993 in Leiter, Maslach 

2004). Pracovní vyhoření vzniká z nedostatku příslušných zdrojů, přičemž vyčerpání 

a cynismus se vynoří z přítomnosti pracovního přetížení a existence sociálních konfliktů. Na 

rozdíl od akutních stresových reakcí, které se vyvíjejí na konkrétní kritické incidenty, syndrom 

vyhoření je kumulativní reakce na trvající stresory z pracovního prostředí (Leiter, Maslach 

2004).  

Oblasti pracovního života 

Dle autorů modelu pro zkoumání stresorů z pracovního prostředí v závislosti na míře vyhoření 

Leiter, Maslach (2004) je možné vztahy v jednotlivých oblastech pracovního života popsat dle 

obrázku č. 1a v následujícím textu práce takto: 

Obr. č. 1: Vztahy mezi oblastmi pracovního života AWLS 

 

Maslach, Leiter, (2004) 

Vytíženost – Workload nejvíce diskutovaná oblast značí míru odolnosti člověka proti přetížení 

z práce, kdy překročí vlastní lidský limit pro intenzitu práce, časovou tíseň nebo příliš malé 
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zdroje. Negativní pocit - pracovní zatížení – zvýšení zatížení je pevně spjato s vyhořením a to 

zejména s vyčerpáním. Dochází k vyčerpání energie, kapacity dané člověku, aby splnil pracovní 

požadavek. Kritický bod nastane, když člověk je vyčerpaný a již nemá energii na splnění nároků 

v práci. To znamená, že akutní únava vyplývající z mimořádné situace při práci (plnění lhůt, 

řešení krize) nemusí vést k syndromu vyhoření, pokud mají lidé možnost obnovit síly (Shinn et 

al in Leiter, Maslach 2004). Pokud je přetížení chronické, nejen krátkodobá nouze, a je málo 

příležitostí k odpočinku, zotavit se a obnovit rovnováhu, může dojít ke zhoršení kvality práce 

a narušení vztahů v týmu. Pozitivní pocit - pracovní zatížení -v kontrastu je přiměřené 

pracovní zatížení, které nabízí možnosti člověku, jak využít a zdokonalit stávající dovednosti 

a rozšířit oblasti činností (Landsbergis, 1998 in Leiter, Maslach 2004). Přiměřená zátěž zastaví 

cyklus vyčerpání, které vede k vyhoření. 

Kontrola – Control oblast zahrnuje, jak zaměstnanec vnímá schopnost ovlivňovat rozhodnutí, 

která působí při jejich práci, uspokojuje jejich potřeby nebo umožňují získat přístup ke zdrojům. 

Celkově se vliv odrazí v efektivitě práce. Lidé v práci mají schopnost myslet a řešit problémy 

a také mají potřebu vyjádřit svůj názor, chtějí mít možnost volby a chtějí se podílet na 

rozhodování. Chtějí mít vstup do procesu řízení, které ovlivňuje pracovní proces, kterého jsou 

součástí, ve kterém dosahují určitých výsledků, za které zodpovídají. Negativní pocit kontroly 

– pracovní efektivita klesá, pokud se pracovníci cítí utlačovaní okolím nebo mocnými v rámci 

organizace. Kontrola je ohrožena, když lidé vnímají konflikt rolí. Mnoho studií ukázalo, že čím 

je větší konflikt rolí, tím je větší vyčerpání (Corde, Dougherty 1993 in Leiter, Maslach 2004). 

Vysvětlení pro termín konflikt rolí je například, když zaměstnanec má vyřešit konfliktní 

požadavek nebo má neslučitelné hodnoty s hodnotami organizace. Tím dochází k malé kontrole 

zaměstnanců nad svojí prací. Konflikt rolí je emocionálně vyčerpávající (klientské požadavky, 

etická omezení). Pozitivní pocit kontroly – pokud mají zaměstnanci kontrolu nad svou prací, 

může to vést k lepší spokojenosti v práci. Proces rozhodování má trvalý vliv na zaměstnance, 

podíl na rozhodování vede k odpovědnému přístupu při plnění zadaných úkolů. 

Odměny – Reward jsou peněžní, sociální a vnitřní. Odměny by měly být v souladu 

s očekáváním zaměstnance. Negativní pocit odměny – nedostatek uznání od příjemců našich 

služeb, tak i kolegů nebo vedoucích jsou spojeny s pocitem neschopnosti (Cordes, Dougherty 

1993 in Leiter, Maslach 2004). Když se zaměstnanci cítí opomíjeni hmotnou a sociální 
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odměnou v organizaci, pociťují rozpor s hodnotami organizace, pro kterou pracují. 

Nedostatečná odměna ať už peněžní, sociální, vnitřní zvyšuje náchylnost zaměstnance 

k vyhoření. Pozitivní pocit odměny – důsledná materiální odměna zaměstnanců vede k pocitu 

spokojenosti. Vnitřní odměna (dělá něco důležitého a dělá to dobře – hrdost) může být stejně 

důležitá jako vnější, ne-li víc. Spokojenost v zaměstnání (s tím co dělám) podporuje psychickou 

pohodu a fyzické zdraví, souvisí s uznáním od okolí. 

Vztahy – Community zahrnují celkovou kvalitu sociální interakce při práci. Jde o otázky 

konfliktu, vzájemnou podporu kolektivu, blízkost kolegů, schopnost pracovat jako tým. 

Negativně vnímané vztahy – pro pracovní kolektiv destruktivně působí vleklé, nevyřešené 

pracovní konflikty. To sebou přináší konstantní negativní pocit frustrace a nepřátelství v týmu. 

Pravděpodobnost sociální opory se snižuje. Vyhoření sleduje především sociální podporu ze 

strany spolupracovníků a rodinných příslušníků (Cordes, Dougherty 1993 in Leiter, Maslach 

2004). Pozitivní vnímání vztahů - čím je větší podpora ze strany spolupracovníků a rodinných 

příslušníků, tím se zvětšuje pracovní efektivita zaměstnanců. 

Spravedlnost – Fairness zahrnuje, do jaké míry vnímají zaměstnanci spravedlivá rozhodnutí, 

zda se s nimi zachází s úctou. Negativní pocit vnímání spravedlnosti – nespravedlnost může 

být vnímána nerovností pracovní zátěže, odměny za práci, podvody, při hodnocení, situace jsou 

řešeny nevhodně, postupy pro řešení sporů a stížností neumožňují subjektům odvolání. 

Výzkumy ukázaly, že lidé se většinou zabývají zásadami spravedlivého procesu, než samotným 

výsledkem (Lawler 1968 in Leiter, Maslach 2004). Lidé vnímají kvalitu postupů, jednak ze 

strany organizace a jednak vlastní postup v průběhu rozhodovacího řízení, jako index pro své 

místo v komunitě. Pokud se stanou tzv. obětním beránkem a postupy jsou nekalé, povrchní, 

neuctivé, budou se cítit ve své komunitě odcizeně. Pozitivně vnímaná spravedlnost v organizaci 

– znamená spravedlivé rozhodování, kde mohou lidé uplatnit a prezentovat své argumenty a kde 

cítí, že je s nimi zacházeno s respektem a zdvořilostí. Spravedlnost vychází z teorie o vlastním 

vnímání rovnováhy mezi vstupy (čas, úsilí, zkušenost) a výstupy (odměny, uznání) (Walster et 

al. 1973 in Leiter, Maslach 2004). Výzkumy ukazují, že zaměstnanci, kteří vidí své vedoucí 

jako spravedlivé, jsou méně náchylní k syndromu vyhoření a daleko lépe přijímají velké 

organizační změny. Ukazuje se, že hodnota spravedlnosti má pro zaměstnance velký význam, 

zejména v těžkých dobách organizace, kdy zaměstnanci prožívají dlouhodobý stres, tlak na 
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osobní výkon, tak očekávají, že vedení bude věnovat odměně náležitou pozornost a bude 

spravedlivě rozdělovat zdroje (nikoliv jen pro privilegované). 

Hodnoty – Values jsou nejdůležitější oblast pro vyjádření vztahu mezi lidmi a jejich prací. 

Zahrnuje ideály, motivaci a propojuje pracovníka s pracovištěm. Konflikt hodnot narušuje 

pracovní nasazení. Čím je větší propast mezi individuálními hodnotami a hodnotami organizace, 

tím častěji dělají zaměstnanci kompromisy, mezi tím co dělají a co mají dělat. Rozpor nastává 

ve chvíli, kdy zaměstnanec musí dělat věci, které jsou s rozporem jeho vlastních hodnot nebo 

jsou neetické. Jedná se například o lhaní, aby dostal povolení. Konflikt hodnot organizace také 

představuje rozpor mezi posláním – prohlášením – skutečnou praxí nebo následující příklad pro 

konflikt hodnot organizace může být: vysoká kvalita – servis – omezení nákladů. Osobní 

hodnoty mohou být zasaženy konfliktem po nástupu do zaměstnání, v případě, že jsme měli 

mylná očekávání. Výzkumy potvrzují, že úzkost spojená s konfliktem hodnot se týká všech tří 

dimenzí vyhoření (Leiter, Harvie 1997 in Leiter, Maslach 2004). 

Otázky řízení práce ve zdravotnickém zařízení řešili výzkumníci na Slovensku. Zajímavá 

zjištění předkládám. A. Dlugošová a L. Tkačová (2011) považují za základní podmínku 

úspěšnosti zdravotnického zařízení dostatečně motivované zaměstnance, zejména sestry. 

Úroveň motivace zaměstnanců může ovlivnit management, který dobře zná faktory ovlivňující 

motivaci sester. Manažeři by měli se sestrami komunikovat, spravedlivě je odměňovat, vyslovit 

uznání za dobře vykonanou práci a vytvářet příznivé pracovní podmínky. Stimulace a motivace 

jsou ze strany vedoucích důležitá. Schopnost dobře motivovat zaměstnance vidí jako náročnou 

a významnou schopnost manažera Balková, Zibrinová (2012), které provedly výzkum 

v bratislavské nemocnici na oddělení operačních sálů, anesteziologickém oddělení, 

kardiostimulace a chirurgie. Hledaly vhodný způsob a metodu motivace. Jako stresující faktor 

dotázané sestry uvedly nárazovou práci, dezorganizace práce a soustavné vyzvánění telefonu. 

Za negativní faktory pracovního prostředí považují autorky výzkumu přesouvání činností lékaře 

na sestru, větší počet operací a pacientů, množství dokumentace, nadřazenost lékařů, nedostatek 

sester a špatná organizace práce na oddělení. Sestry by uvítaly další formy motivace, jako jsou 

výhody ve zdravotnictví, větší pracovní uznání, lepší vztahy na pracovišti, relaxační  lázeňské 

pobyty. Doporučení pro praxi uvedly autorky zabývat se pracovními podmínkami sester a 
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stanovit si cíle nápravy, budovat organizační kulturu s důrazem na lidské a odborné hodnoty, 

zlepšit komunikaci na pracovišti a jasně definovat pravidla odměňování. 

Vliv na úroveň motivace má management v závislosti na dobré komunikaci, spravedlivé 

odměně, vyslovení uznání za vykonanou práci, vytváření příznivých pracovních podmínek. 

K pochopení potřeb sester patří zjištění, proč se rozhodli pro toto povolání a co očekávají. 

Důležitý je hodnotový systém sester, jejich charakterové vlastnosti, přístup k práci, znalost 

schopností, postoj k úkolům, sociální chování, fyzické předpoklady, emocionální črty, 

přizpůsobivost. Je velmi důležité vést dialog v organizaci směr management – sestry. Pozitivní 

atmosféra na pracovišti, inspirující prostředí, dobré pracovní prostředí, dobré interpersonální 

vztahy, informovanost, efektivní komunikace a možnost profesního růstu sester jsou základem 

motivace (Dlugošová, Takáčová, 2011). 

2.2.2.2 Pracovní činnosti 

Sestry patří mezi zdravotnické pracovníky, kteří přicházejí nejčastěji do konfliktu s pacientem. 

Toto zjištění je výslednice toho, že prakticky celou pracovní dobu stráví u pacienta. Ze své 

vlastní dlouholeté praxe mohu potvrdit, že sestra je u pacienta neustále, když vstává, přijímá 

potravu, provádí hygienu, při jeho úkonech každodenních činností. Při provádění 

ošetřovatelských výkonů zasahují sestry do intimní sféry pacienta a například při aplikaci 

injekcí až za hranice těla. Sestra je přítomna při fyzickém a duševním odhalení těla, kdy pacient 

trpí, naříká, je slabý, selhává a je bezmocný. Vysoké nároky na zátěž sestry působí pacienti, 

kteří jsou v těžkých stavech a v terminálních stádiích nemocí. V těchto emočně vypjatých 

situacích se od sestry očekává, že zvládne vyřešit situaci po odborné stránce a projeví pacientovi 

podporu psychickou (Bartošíková, 2006). Při ošetřování pacientů je sestra v kontaktu 

s nepříjemnými podněty, jako jsou exkrementy, otevřené rány, nehojící se onemocnění, zápach 

a další.  

2.2.2.3 Osobnost sestry 

V následující části jsou podtrženy charakteristiky osobnosti sestry při zvládání profese. 

Osobnost je utvářena na biologickém základě, který je dále ovlivněn životními situacemi. 

Genetika a prostředí utváří osobnost člověka a významně působí na rozhodování, reguluje 

postoje a chování. Určité osobnostní charakteristiky podmiňují vznik syndromu vyhoření u 
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sester. Hlavní roli ve zvládání profese sestry hrají povahové rysy (temperament), sociální 

dovednosti a schopnosti (Venglářová, 2011). Motivace, vysoké cíle, velká očekávání a přílišné 

nadšení do práce to jsou znaky, které mohou spustit příznaky vyhoření. V počátcích profesní 

kariery sestry dochází ke konfrontaci očekávání s někdy tvrdou realitou. Ctižádostivost, touha 

po uznání a ocenění některých lidí klade vysoké, nesplnitelné cíle. Každý z nás reaguje na 

zátěžovou situaci jinak (Bártošíková, 2006). 

Kebza, Šolcová, 2003 uvádějí, že osobnostní charakteristiky se v podmínkách stresu promítají 

do procesu zvládání stresu. Rozhodujícím způsobem ovlivňují hodnocení stresogenních situací 

a výběr strategií k jejich zvládnutí. Určité osobnostní charakteristiky tak predisponují 

k určitému stylu hodnocení a zvládání stresu a mohou být vysvětlením odlišné zranitelnosti 

různých osob vůči stresu. Osobnostní charakteristiky se odvíjí od: 

 schopnosti empatie,  

 určitá míra asertivity,  

 míra tvrdosti, 

 dobré zvládací mechanismy, 

 schopnost relaxace, 

 emocionální stabilita, 

 přiměřené sebehodnocení, 

 nepřítomnost hostility. 

Práce v pomáhající profesi má dvě strany, tak jako mince. Na jedné straně může působit 

pozitivně, ale na druhé straně je schopná energii ubírat. Především sestry pracující s vysokým 

emočním a osobním nasazením a dostává-li se jim malé odměny, málo pochvaly, ocenění, 

uznání nebo je-li jejich práce málo uspokojivá bez výrazných výsledků, patří do rizikové 

skupiny. Dlouhodobé odčerpávání energie a působení míry stresu vede v pomáhajících 

profesích ke vzniku syndromu vyhoření (Kopřiva, 1997 in Bartošíková, 2006). Stres je obecně 

chápán jako tělesné či duševní přetížení, pokud je prožíváno negativně, jde o distres (příklad je 

hlučné životní prostředí) a pokud je spojeno s pozitivními emocemi jedná se o eustres 

(namáhavá výprava do nitra Afriky). Koncept stresu zavedl H. Selye. Model působení stresu si 

můžeme představit jako proud vody narážející na stěnu. Stres působí na fyzické vyčerpání, 
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ovlivňuje naši psychiku a opačně. Důsledky stresu jsou nebezpečné, ve svém důsledku se podílí 

na vzniku psychosomatických onemocnění (Nakonečný, 2003). 

 

2.3 Vliv životního stylu na syndrom vyhoření u sestry 

V této výzkumné práci se zabývám zjišťováním souvislostí některých oblastí životního stylu a 

míry vyhoření sester. Kapitola se zabývá pojmem životního stylu, z pohledu působení na zdraví 

sester. Pocit zdraví je subjektivní veličina a proto nic nevypovídá o skutečném stavu těla. 

Podrobněji se těmito otázkami zabývá psychologie zdraví. Obecně lze říct, že každý z nás 

vyznává jiný životní styl, v kontextu s vyznávanými životními hodnotami, upřednostňuje jiné 

oblasti života nad druhými. Jde o vlastní přístup k životu, ať děláme cokoliv. Definice životního 

stylu je dle Velkého sociologického slovníku (1996): „Životní styl v sobě zahrnuje životní 

zvyky a akceptované normy, které nalézají svůj výraz v interakci, hmotném či věcném 

prostředí, prostorovém chování a celkové stylizaci“. 

V úvodu jsem zmínila zdraví sester, které v následující části lépe vysvětlím. Nejznámější 

definicí zdraví je ta, kterou vydala Světová zdravotnická organizace (WHO): „Zdraví je stav, 

kdy je člověku naprosto dobře, a to jak fyzicky, tak psychicky i sociálně. Není to jen 

nepřítomnost nemoci a neduživosti.“(Křivohlavý, 2003). Autor knihy Psychologie zdraví 

Křivohlavý nabízí další definice, u kterých nacházím společné znaky. Zdraví je chápáno jako 

vysoká a velice žádoucí životní hodnota, úhel pohledu je širší, než jen fyzické zdraví také 

psychické a sociální, je kladen důraz na individuální odpovědnost za vlastní zdravotní stav, je to 

dynamický jev, který se pohybuje v obou směrech od kladného pólu (dobré zdraví) 

k zápornému pólu (nemoc), (Křivohlavý, 2003). Lze říci, že pojem zdraví souvisí se 

spokojeností člověka. Základní faktory, které udržují, posilují anebo nepodporují zdraví, jsou: 

biologické, psychologické, sociální, ekonomické. Lze říci, že zdraví vnímáme jako dobrý pocit 

ve všech jmenovaných dimenzích.  

Za faktory, které působí na zdraví, považuje Křivohlavý:  

Faktory udržující zdraví: 

 způsoby zvládání stresu,  
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 sociální opora,  

 prevence ztráty nadšení,  

 cvičení paměti,  

 pohybová aktivita,  

 duševní hygiena,  

 smysluplnost života. 

Faktory poškozující zdraví: 

 stres, 

 kouření, 

 drogy, alkohol, 

 rizikový sex, 

 přejídání, 

 nehody, úrazy. 

Nakonečný popisuje životní podmínky chránící před stresem. Tvoří je správná výživa 

a vhodné trávení volného času, především aktivní odpočinek (Nakonečný, 2003). V této 

práci se zabývám zkoumáním vlivu některých výše uvedených faktorů životního stylu na 

míru vyhoření. Především mě zajímá, jakým způsobem ovlivňuje pocit spokojenosti nebo 

zdraví sestry stravování, trávení volného času mimo zaměstnání, sociální opora a kouření. 

Následující část podrobněji ukazuje působení jednotlivých oblastí života tak, jak jsem je 

zvolila pro výzkum.  

Volnočasové aktivity jsou činnosti, které provozují sestry mimo svoji pracovní dobu. Jedná 

se časový prostor, který je využitý ve prospěch obnovení energetických zdrojů vydaných na 

pracovišti. Člověk, který po práci zapomíná na svůj život, postupně ho ztrácí. Toto se může 

přihodit někdy na začátku kariéry, kdy velké nadšení, osobní angažovanost v kombinaci 

zajímavé práce a dobrým kolektivem může zaměstnání na nějakou dobu postavit na 

nejdůležitější místo v životě zdravotníka. Kritický bod nastane, když začne období, kdy už 

práce není tak zajímavá, nebo je vysilující a člověk nemá mimopracovní zázemí, kde by 

mohl spočinout, být v bezpečí a mít pocit jistoty (Bartošíková, 2006). 
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Záliby 

Také pěstování osobních zálib, zájmů, koníčků vnáší do života radost, uvolnění 

a uspokojení. Člověk, který se věnuje, svým zájmům je tolerantní k zájmům druhých, rodiče 

jsou dobrou nápodobou pro děti. Zájmy obohacují náš život, ztrácet je, jen kvůli nedostatku 

času, se nevyplácí. To, co děláme rádi, s potěšením, je zdrojem emočních zážitků a také 

energie (Bartošíková, 2006). 

Pohyb 

S údaji o tom, že lidé, kteří pravidelně cvičí či sportují, lépe zvládají problémy 

každodenního života, se setkáváme často – podobně jako s opačnými údaji. Výzkumy 

ukazují, že ženy, které se málo pohybují, mají vyšší míru příznaků stresu a vyšší výskyt tzv. 

civilizačních onemocnění (Brown, 1991 in Křivohlavý 2003). Další výzkumné studie 

zjistily, že cvičením lze získat kladné sebehodnocení.  Autor výzkumu Sonstroem (1988) 

uvedl, že cvičení má kladný vliv na posílení sebedůvěry, pocit vlastní hodnoty, posílení 

sebekázně, pocitů zdraví, pocitu zvýšené energie (Křivohlavý, 2003). 

Sociální opora 

Co se rozumí pod pojmem sociální opora, následující pojednání vysvětluje tento termín. 

Definici uvádí Křivohlavý jako: „Sociální oporou se v širším slova smyslu se rozumí 

pomoc, která je poskytována druhými lidmi člověku, když se nachází v kritické životní 

situaci. Obecně jde o činnost, která člověku v tísni jeho zátěžovou situaci ulehčuje 

(Křivohlavý, 2003). Výzkumy ukazují, že lidé, kteří mají ve svém životě silnou sociální 

oporu, mají relativně nejméně příznaků emočního vyhoření (Křivohlavý, 2012). Existuje 

tzv. teorie připoutání, její autor Bowlby říká, že jde o vztah důvěry a že pro člověka je 

důležité a podstatné mít někoho, kdo je mi přítelem a komu mohu cele důvěřovat. Dobrá 

sociální opora je pilíř, zvláště v situaci, kdy přicházejí životní těžkosti. (Křivohlavý, 2004).  

Kouření 

Kouření je jevem, s nímž se setkáváme u mužů i u žen u dospělých i dospívajících. 

Statistiky vypovídají o tom, jak je kouření nebezpečné, jeho důsledky způsobují 30% úmrtí 

na rakovinu a o něco více na komplikace spojené s kardiovaskulárním onemocněním 
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(Křivohlavý, 2003). Kouření je mnohostranným jevem a má v krátkodobém pohledu kladný 

vliv na pocit zvládnutí stresu, vymanění se z pocitů méněcennosti, překonání pocitů 

nejistoty. Jeho dočasný účinek spočívá v koncentraci pozornosti, vyvolává kladné pocity 

radosti, pohody a potěšení, zvyšuje kapacitu paměti a vybavovací schopnost, snižuje napětí 

a úzkost. Z tohoto výčtu je možné určit, že kouření přitahuje především lidi nejisté, se 

zvýšenou mírou pocitů méněcennosti a lidi, kteří snáze podlehnou působení druhých lidí. 

Dlouhodobé účinky kouření mají neblahý vliv na celý organismus. Způsobují onemocnění 

dýchacího systému, trávicí soustavu, způsobuje onemocnění cév. Dle výzkumů kuřáci 

obecně přikládají menší váhu hodnotě zdraví. Obvykle pijí více kávy, konzumují více 

alkoholu a jsou méně fyzicky aktivní (Křivohlavý, 2003). 

Stravování 

Jednou ze základních životních potřeb je přijímání potravy. Je naší každodenní součástí 

a působí na celý organismus. Způsob stravování volíme nejčastěji dle svého životního stylu 

(skladba potravin, načasování, kdy jíst). Doporučení výživových poradců zní jíst vícekrát 

denně, v menším množství, dodržet poměry živin bílkovin, tuků, cukrů, vlákniny 

a především přijímat tekutiny. V práci, kterou předkládám, nezjišťuji stravování sester, co 

do kvality, ale zabývám se otázkou kvantity a pravidelnosti, zda se stravují pravidelně 

minimálně třikrát denně. Nepravidelnost stravy způsobuje onemocnění zažívacího systému, 

zvláště dochází k tvorbě žaludečních vředů, často dochází k metabolickým poruchám. 

Nepravidelná strava působí i na psychický stav sestry. Zvyšuje v krvi hladinu hormonů, 

které působí při stresových reakcích. Rovnováha mezi příjmem a výdajem energie ukazuje 

směr zdravému příjmu potravy (Křivohlavý, 2003). 

Životní styl ovlivňuje naše vnímání života, životní hodnoty a formuje naše životní cíle. Z vlastní 

praxe vnímám práci sestry jako nárazovou a velmi vyčerpávající. Zvládání kritických situací, 

které nečekaně nastávají, je podmíněno dobrou kondicí každé z nás a to psychickou, fyzickou 

i sociální. Vnímání vlastní spokojenosti – tedy zdraví, jak jsem výše popsala, je ovlivněno 

životním stylem. Má-li zdravotní sestra pečovat o pacienty, neměla by opomíjet péči o sebe 

sama. 
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2.4 Výzkumy v oblasti syndromu vyhoření u zdravotních 

sester 

Od 70. let minulého století se uskutečnila řada výzkumných studií, které vytvořily podklady pro 

zobecňování jevů spojených se syndromem vyhoření u zdravotních sester. V únoru roku 2003 

se konalo fórum medicinských asociací, kde v prohlášení bylo vysloveno, že přibývá 

zdravotníků se syndromem vyhoření, zdůraznilo finanční důsledky syndromu (fluktuace, 

absence, předčasný důchod) a žádá podporu mezinárodního výzkumu osobnostních, sociálních 

a strukturálních příčin a následné vypracování strategií na identifikaci a rozvoj účinných 

opatření na pomoc při aktuálním syndromu v rámci prevence (Notová, 2004, in Bartošíková, 

2006). 

2.4.1 Výzkumy v Česku a na Slovensku 

V této části diplomové práce se zabývám výzkumy, které byly provedeny v posledních deseti 

letech a publikovány v odborném tisku v letech 2002 - 2012. Jde o výsledky rešerše na téma 

zdravotní sestry a syndrom vyhoření. 

V roce 2003 byl proveden výzkum u 84 sester na 4 klinikách FN v Hradci Králové. 

Vyhodnocením dotazníků bylo zjištěno, že příznaky syndromu vyhoření vykazovaly sestry 

věkové kategorie 18-29 let. Sestry v tomto věku se jevily zranitelnější, řešení neobvyklých 

situací jim činilo obtíže pro nedostatek zkušeností, jak samy uváděly. Trpí nedostatkem uznání 

a ocenění a uvádějí pocity napětí. Na všech pracovištích se objevuje konstatování, že “frustrace 

ze zaměstnání narušuje moje soukromé vztahy”(Šlaisová, 2004). 

V tomtéž roce se uskutečnil výzkum 104 sester akutní a chronické péče Nemocnice Tábor 

polovina respondentů bylo z intenzivní péče interního oddělení a polovina ze standardních lůžek 

následné péče. Pro výzkum byl použit dotazník vlastní konstrukce, dotazník MBI a pro doplnění 

řízený rozhovor. Šetření ukázalo, že vyhaslost postihuje nejvíce emocionální oblast osobnosti 

zdravotní sestry, která samozřejmě zasahuje i do osobní spokojenosti. Porovnání práce sestry na 

chronických a akutních lůžkách se ukázalo dle výzkumu, že sestry na oddělení následné péče 

trpí citovým vyčerpáním a pocity odosobnění. Příčinou může být časté kontakty s nemocnými 

v terminálním stádiu nemoci, častější setkávání se se smrtí člověka. Sestry pracují s větším 

počtem starých a opuštěných klientů s narušenými mezilidskými vztahy. Sestry zažívají pocit 
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beznaděje z nízké efektivity poskytované ošetřovatelské péče. Sestry z akutní péče vykazovaly 

nejčastěji kategorii “snížení pracovního výkonu”. Péče o pacienty v intenzivní medicíně 

vyžaduje neustálou pozornost a soustředěnost na práci sestry. Výzkum byl rozšířen o doplňující 

rozhovory zaměřené na pracovní prostředí, kde si sestry posteskly na malý prostor k účasti na 

rozhodování o záležitostech pracoviště, dále poukázaly na nedostatky ve vztahu s nadřízenými 

pracovníky a lékaři konkrétně chybí slova chvály a povzbuzení. Výsledky výzkumu byly 

sděleny vedoucím, kteří se podivovali. V závěru výzkumu autorky apelují na prevenci 

syndromu vyhoření. Z výzkumu vyplynulo, že syndrom vyhoření se projevuje rozdílně 

v různých oblastech ošetřovatelské péče (Novotná, Hlaváčová, 2004).  

 

Výzkum z roku 2004 zjišťoval míru syndromu vyhoření u zdravotních sester na interním 

oddělení a na psychiatrii všeobecné nemocnice. Sestry pracující na psychiatrii vykazovaly nižší 

známky v oblasti rozumové, emocionální, tělesné i sociální stejně jako v celkovém skóre 

dotazníku. Vysvětlení může být to, že odbornost psychiatrie sestrám umožňuje vyšší stupeň 

edukace a jsou chráněny profesionálními znalostmi a dovednostmi, kterých se jim dostává 

v oblasti péče o duševní zdraví a zvládání stresových situací (Hosák a kol., 2005). 

V roce 2005 byl proveden výzkum souboru 48 sester v urgentní péči. Cílem studie bylo zjistit 

souvislosti burnout a kvality sociální opory a sociálních kontaktů na pracovišti. Pro měření 

výskytu syndromu vyhoření byl použit dotazník MBI a dotazník pro měření vztahů zjišťující 

základní profesní data, znalosti syndromu vyhoření, znalosti o syndromu vyhoření, vztah 

k pacientům, vztahy s nadřízenými a se spolupracovníky. Výstupy ze studie se zjistilo, že míra 

vyhoření nekoresponduje s otázkami dotazníku na mezilidské vztahy, ale potíže sestrám působí 

spíše přepracovanost, únava a pocit tlaku na výkon. Varujícím signálem pro ošetřovatelský 

management byl výsledek vnímání projevů vyhoření u svých kolegyň, který poukazuje na stres 

spojený s atmosférou na pracovišti a vedením pracovního týmu. Lze konstatovat, že sestry 

v oboru intenzivní péče nejsou postiženy burnout tak výrazně jako pociťují únavu a velký tlak 

z pohledu plnění pracovních povinností. Výzkum poukazuje na důležitost dobrých vztahů 

a sociálních opor na pracovišti při prevenci syndromu vyhoření (časopis Sestra, 2005 online). 
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Další výzkum, který se zabýval burnout u zdravotních sester, probíhal v Ústřední vojenské 

nemocnici v Praze na oddělení intenzivní péče chirurgických oborů a byl publikován v časopise 

Setra v roce 2007. Jednalo se o zjištění náchylnosti pracovníků k vyhoření v celkovém počtu 54 

respondentů. Jednalo se o tři části oddělení intenzivní péče, úrazová a pohotovostní ambulance 

a akutní příjem (emergency). Na stanicích pracují převážně ženy do 35 let věku s délkou praxe 6 

– 10 let. Zajímavé bylo, že pro výzkumné šetření byl použit BM dotazník autorů Pines a Elliot 

Aronsona. Jedná se o zjišťování vlastní míry psychického vyhoření, jak jsem uvedla v kapitole 

o diagnostice burnout. Nejvyšší míru vyhoření vykazovali pracovníci intenzivní péče. Autoři se 

domnívají, že příčinou může být vědomí vysoké odpovědnosti, turnusové střídání směn, 

dlouhodobá péče o stejné pacienty, závažná onemocnění pacientů, nízká autonomie pracovní 

činnosti. Je nutné zdůraznit, že setry ze stanice intenzivní péče patřily do skupiny s nejkratší 

dobou ošetřovatelské praxe. Výstupem z tohoto šetření byla doporučení pro management 

nemocnice v oblasti prevence burnout. Jednalo se o návrh zaměřený na osobnost sester, 

pracovněprávní poradenství, výcvik v profesních dovednostech, důraz na týmovou spolupráci 

zvláště na identifikaci rolí v týmu, vytvoření sociálně citlivého prostředí a dostatečné finanční 

ohodnocení. 

V roce 2009 probíhal na Slovensku výzkum Komačekové, který se zaměřil na zjišťování 

zvládání profesionální zátěže sester, stresu a riziku vzniku syndromu vyhoření. Výzkumný 

projekt měl dvě části. V první části byly zkoumány vědomosti, výkonové předpoklady 

(zručnosti) sester a na jedné straně podmínky prostředí a na druhé straně uskutečňování 

zdravého chování na vzorku 55 sester. Druhá část výzkumu spočívala v rozboru působení 

psychické zátěže/stresu při poskytování ošetřovatelské péče ve vztahu ke strategiím zvládání, 

sebeobrazu a sociálnímu kontextu práce, a to v závislosti na klinickém oboru, věku, délce praxe. 

Pro obě části výzkumu byl použit standardizovaný dotazník a původní psychosémantické škály. 

V druhé části výzkumu byl použit také kvalitativní přístup v podobě otevřených otázek 

v dotazníku. Této části výzkumu se účastnilo 257 respondentů, nejvíce zastoupenou věkovou 

kategorií byly sestry ve věku od 27 do 29 let a nejpočetnější skupinu tvořily sestry s délkou 

klinické praxe do 20 let (35 %). Výsledky výzkumu ukázaly nedostatky v poznatcích 

a zručnostech sester v oblasti kinestetiky 89 % a ve využívání technického vybavení pro 

ulehčení práce s nadměrnou zátěží 89 %. Dále výsledky ukázaly malé povědomí o mechanice 
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vlastního těla, o aplikačních možnostech páky, síly tření a setrvačnosti při realizaci manipulací 

a přenosu pacienta (71%). 

Výzkum v roce 2010 oslovil 300zdravotnických pracovníků nelékařských oborů – sestry 

v Moravskoslezském kraji. Cílem šetření bylo zjistit motivaci v profesi zdravotníka a faktory 

které jí ovlivňují. 30% respondentů označilo jako demotivující psychickou zátěž, náročnost 

povolání, stress, 24% sester vnímá finanční odměnu za práci jako podhodnocenou. Další 

faktory, které jsou demotivující pro práci sestry špatná organizace práce na pracovištích. Tento 

výzkum Zacharové poukazuje na příčiny nespokojenosti sester ve zdravotnických zařízeních, 

které mohou působit stres jako rizikový faktor pro vznik syndromu vyhoření (Zacharová, 2010). 

Výzkum publikovaný v roce 2010 (Havrdová et al.) pracoval s tím, ověřit českou verzi 

dotazníku AWLS (Přehled oblastí pracovního života, M. P. Leiter) a MBI-GS (Maslach 

dotazník vyhoření a porovnat se zahraničními studiemi. Cíl tohoto výzkumu bylo zachytit vztah 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem jako indikátor kultury organizace a jejího dopadu na 

spokojenost a duševní zdraví zaměstnanců. Výzkumný soubor tvořilo 160 osob. Respondenti 

byli ze zdravotnických a sociálních služeb. Míra syndromu vyhoření byla prokázána u dvou 

osob, V oblastech pracovního života se pracovníci sociálních služeb cítí vytíženější, ale 

oceňovanější. Hodnotí také výše spravedlnost a hodnoty své organizace. Hodnoty respondentů 

ze zdravotnického sektoru vyšly o něco příznivěji, než porovnávané zahraniční výzkumy. 

V roce 2012 byl publikován výzkum z Fakultní nemocnice v Ostravě a v Olomouci. Autoři 

Ježorská et all zkoumaly stresory z pracovního prostředí a výskyt syndromu vyhoření u sester 

pracujících s onkologicky nemocnými na oddělení onkologie a hematologie. 100 respondentů 

studie podmiňovala doba dvou let praxe. Pro účely výzkumu byl použit kvantitativní výzkum 

a nástroj pro zjišťování míry vyhoření dotazník BM (Burnout Measure) psychického vyhoření 

Pinesové  a Aronsona (in Křivohlavý 1998), dotazník ke zkoumání pracovní zátěže Meisterův 

a dotazník PSSS pro zjišťování sociální opory. Cíle výzkumu bylo zjistit pracovní zátěž a míru 

vyhoření u sester pracujících s onkologicky nemocnými pacienty. Dále zkoumat sociální oporu 

těchto sester a její vztah jako protektivního faktoru k syndromu vyhoření. Výsledky výzkumu 

ukázaly, že 74% sester pociťuje zátěž 1 stupně to je převážná část a lze konstatovat, že nejsou 

ohroženy zátěží, která by mohla negativně ovlivnit jejich zdraví či pracovní výkon. U 4 % 

respondentů nelze vyloučit možné působení zátěže na zdravotní stav sestry. Prokázání 
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syndromu vyhoření bylo u 11 % sester. Potvrdilo se očekávání, že existuje signifikantní 

pozitivní korelace mezi mírou pracovní zátěže a mírou vyhoření. Další zjištění míry sociální 

opory jako protektivního faktoru syndromu vyhoření, že existuje signifikantní negativní vztah 

mezi mírou sociální opory a mírou vyhoření. Výsledky výzkumu rovněž potvrdily skutečnost, 

že mezi neutrální faktory z hlediska vzniku a rozvoje syndromu vyhoření patří délka praxe 

(Kebza, Šolcová, 2003 in Ježorská et.al.). 

2.4.2 Výzkumy v zahraničí 

V této kapitole je popsán výběr šesti zahraničních výzkumů publikovaný v odborných 

časopisech v letech 2002 – 2012. Hodnocení studií zahrnuje výzkumné cíle, použitou metodu, 

výsledky a doporučení pro praxi. 

V roce 2002 uveřejnili autoři Kalliath, Morris závěry studie s názvem Pracovní spokojenost 

mezi zdravotními sestrami, ukazatelé syndromu vyhoření, která byla provedena na Waikato 

Univerzitě (Nový Zéland). Cílem této studie bylo zhodnocení vlivu rozdílných úrovní pracovní 

spokojenosti sester na vznik syndromu vyhoření. Předpoklady autorů byly následující: vyšší 

úroveň pracovní spokojenosti predikuje nižší míru vyhoření u zdravotních sester. V rámci této 

studie byla použita metoda MBI, která sleduje tři dimenze: citové vyčerpání, odosobnění sestry 

a míru pracovního uspokojení. Pro výpočet a zpracování údajů byly použity statistické testy. 

Z výsledků vyplynuly následující výstupy: pracovní nespokojenost sester má vliv na vyšší míru 

citového vyčerpání. Toto emoční vyčerpání má přímý pozitivní účinek na depersonalizaci 

neboli odosobnění sestry. Obecně lze říci, že pracovní spokojenost sester má přímé i nepřímé 

účinky na vyhoření sester, což potvrzuje pracovní spokojenost jako významný ukazatel 

syndromu vyhoření. Výstupem této studie bylo zejména testování praktických modelů, jak 

spokojenost zlepšit a tím předcházet syndromu vyhoření. 

V roce 2004 publikovala autorská dvojice Leiter, Maslachová závěry rozsáhlé studie zabývající 

se faktory stresu působící z pracovního prostředí na syndrom vyhoření. Jedná se o studii, ve 

které vytvořili model pro hodnocení stresorů ze šesti oblastí pracovního života, které mohou 

působit burnout u zaměstnanců. Pro zkoumání použili metodu kvantitativního výzkumu, 

dotazník AWLS pro měření faktorů stresu z pracovního prostředí (vytížení, kontrola, odměny, 

vztahy, spravedlnost, hodnoty) 
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 faktory popisuji v kapitole 2.2.2. Faktory působící syndrom vyhoření sester, MBI-GS dotazník 

pro hodnocení vyhoření zaměstnanců. Cílem studie bylo ověřit hypotézy: Čím je větší nesoulad 

zaměstnance a organizace, tím je větší míra vyhoření. Čím je větší shoda zaměstnanců 

s organizací, tím větší odpovědnost zaměstnanci přijímají v práci. Kontrola ovlivňuje zatížení, 

odměnu, spravedlnost a vztahy v organizaci. Dále ověřovali shodu v hodnotách zastávaných 

zaměstnancem a hodnotami zastávanými organizací. Další hypotéza sledovala negativní 

působení cynismu na pocit uspokojení z práce a pracovní vytížení má přímý účinek na 

vyčerpání. Výzkumná práce ověřila model AWLS, sledovala míru vyhoření a definovala 

organizační opatření pro zaměstnavatele. Výsledky výzkumu ukazují, že pronikavý vliv má 

pracovní vytížení a shoda hodnot organizace a zaměstnavatele. To vytváří psychologické 

pracovní prostředí. Nenavrhuje ideálního zaměstnance ani ideálního zaměstnavatele. Autoři 

navrhují změnit pracovní prostředí, sladit hodnoty mezi zaměstnanci a organizací, tam, kde lidé 

pracují. Model přináší zvýšení pocitu uspokojení z práce a definuje klíčové oblasti, kde je třeba 

hledat změnu. Model slouží pro diagnostiku organizace. Dalším doporučením pro praxi je: 

přizpůsobit pracovní vytížení a ponechat část rozhodování o chodu organizace zaměstnancům. 

Nízká kontrola významně snižuje autoritu organizace v očích zaměstnance. 

V roce 2003 byla publikována studie probíhající ve Velké Británii. Autor Gillespie a Melby 

popisují výzkum probíhající u sester pracujících na pohotovosti a urgentním příjmu. Cílem 

studie bylo zjistit faktory, které spouští stres a mohou rozvíjet syndrom vyhoření. Dalším cílem 

bylo zjistit, jak ovlivňuje míra vyhoření sester péči o pacienty a zda syndrom vyhoření ovlivňuje 

mimopracovní život. Autor použil metodu kvantitativního i kvalitativního výzkumu (MBI 

dotazník a rozhovory ohniskové skupiny focus - groups). Z výsledků studie vyplynulo, že setry 

urgentního příjmu prožívají vyšší úroveň emočního vyčerpání, než jejich kolegové pracující na 

jiných odděleních. Vysoká míra pracovního uspokojení z práce byla prokázána u sester s kratší 

délkou praxe. Z výsledků této studie autoři poukázali na skutečnost, že stres a syndrom 

vyhoření mají dalekosáhlé účinky pro sestry, jak v klinické praxi, tak i v jejich osobním životě 

a rovněž poukázali na nutnost prevence syndromu vyhoření. 

Následující rok 2004 byl publikován výzkum autorů Jenkinse a Elliota také ve Velké Británii. 

Ti se zabývali studií burnout, stresem a sociální podporou sester v situacích náročných na 

psychiku. Cílem studie bylo zjistit a porovnat úrovně stresu a míru vyčerpání u kvalifikovaného 
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a nekvalifikovaného ošetřovatelského personálu. Dalším cílem bylo zjistit vliv sociální podpory 

a stresu na syndrom vyhoření. Autoři pracovali se vzorkem 93 sester a použili metodu 

standardizovaného dotazníku: MBI a Mental Health Professionals Stress Scale – dotazník pro 

zjišťování zdrojů stresu psychického zatížení a Social Support Scale – dotazník pro sociální 

oporu. Výsledky lze shrnout prezentací významných závěrů a to: kvalifikovaný personál 

považoval za hlavní stresor nedostatek přiměřeného počtu pracovníků, pro nekvalifikovaný 

ošetřovatelský personál představoval hlavní stresor obtížné a náročné jednání s pacienty, kteří 

jevili známky agrese a fyzicky napadali personál. Kvalifikované sestry zaznamenávali vyšší 

pracovní vytížení a stres než nekvalifikovaný personál. Polovina sester vykazovala míru 

syndromu vyhoření v oblasti emocionální vyčerpanosti. Vyšší úroveň podpory ze strany kolegů 

sester byly spojeny s nižší úrovní emočního vyčerpání. Z této studie vyplynulo, že zmírnění 

emocionálního vyčerpání souvisí s podporou spolupracovníků zdravotních sester a že, 

kvalifikovaný a nekvalifikovaný personál věnuje odlišnou pozornost stresujícím faktorům 

vyskytujícím se v jejich pracovním prostředí. 

V roce 2006 probíhal rozsáhlý výzkum ve Francii. Autoři se zabývali identifikací faktorů 

působící syndrom vyhoření u sester v intenzivní péči. Do studie bylo zahrnuto 165 stanic 

intenzivní péče z celé Francie od 2392 respondentů. Autoři této studie vycházeli ze skutečnosti, 

že syndrom vyhoření v souvislosti se stresem byl již prokázán u zdravotníků a že, náročnost 

práce na jednotce intenzivní péče patří do skupiny velmi stresujícího pracovního prostředí. 

Výzkumu se účastnily zdravotní sestry 80%, ošetřovatelky 15%, vedoucí sestry 4%. Výzkum 

probíhal formou rozesílání dotazníků v obálce k rukám vedoucích sester a ty je předaly sestrám 

na intenzivní péči. Vyplněné dotazníky putovaly opačným směrem zpět na centrální místo. Ve 

studii byla použita metoda MBI pro měření syndromu vyhoření a dotazník věnující se 

osobnostním charakteristikám sester, jejich organizační schopnosti, kvalitě pracovních vztahů 

např. konflikty s pacienty, vztahy s vrchní sestrou, vztahy s lékaři a péči o umírající pacienty 

(end of life factory). Zajímavé zjištění bylo, jaké důsledky sestrám přináší syndrom vyhoření. 

U třetiny sester byla zjištěna vysoká míra vyhoření. Autoři identifikovali faktory z pracovního 

prostředí, jako jsou klima na pracovišti a pracovní vytížení sester, souvislost prokázalo 

organizování směn a vybírání si pracovního volna v neplánovaný čas. Dalším faktorem bylo 

vnímání konfliktů na pracovišti mezi sestrami, sestra – lékař, sestra – pacient. Mezi další 

vnímání stresujících faktorů sestrami patří péče o umírající pacienty. Autoři, na základě 
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výsledků, navrhli opatření, která  sestrám přináší problém péče o umírající pacienty. Dále autoři 

zdůraznili význam intervenčních studií a jejich potřebnost v rámci prevence syndromu vyhoření 

(Poncet et al.). 

Autoři Garrosa et all se v roce 2008 zabývali výzkumem sester a studentek ošetřovatelství 

pracujících v Madridské Všeobecné nemocnici. Cílem studie bylo zjistit vztah mezi 

sociodemografickými proměnnými, pracovní stresory a osobností sestry. Výzkumu se účastnilo 

473 sester. Za nejvýznamnější faktory, které autoři označili, patří věk pracovní pozice 

v zaměstnání, pracovní stres (zkušenosti s bolestí pacienta, s umíráním či konfliktní interakce) 

a osobnostní charakteristiky. Identifikace procesu syndromu vyhoření u zdravotních sester je 

důležitá k rozvoji manažerských strategií v boji a prevenci burnout. Studie naznačuje, že 

intervencí zaměřenou na snížení rizika vyhoření lze dosáhnout lepších výsledků v případě, že 

dojde k posílení osobnostních charakteristik ošetřujícího personálu (zejména odolnosti), než jen 

snížení působení stresorů z pracovního prostředí. 

V roce 2012 byl publikován výzkum v odborném časopise z nigerijské nemocnice. Autoři 

výzkumné zprávy Lasebikan, Oyetunde se zaměřili na výzkum syndromu vyhoření a hledali 

faktory, které tento syndrom způsobují u zdravotních sester. Ve studii byla použita výzkumná 

kvantitativní metoda formou dotazníku. Obsahoval demografické údaje (věk, pracovní zařazení, 

náboženství, počet dětí, doba cesty do zaměstnání), MBI a nástroj pro detekce duševních poruch 

v komunitních a mimo psychiatrická zařízení dotazník GHQ. Výzkumu se zúčastnilo 270 

respondentů. Výsledky výzkumu jsou alarmující, byla zjištěna míra vyhoření v oblasti 

emocionální 39%, v oblasti depersonalizace sester 29% a neuspokojení z práce 40%. Na 

emocionální vyčerpání sester měly vliv zejména konflikty mezi sestrami a lékaři či velké 

množství povinností o noční směně. V oblasti sníženého pracovního uspokojení se jednalo 

o faktory spojené s nízkým finančním ohodnocením a rovněž množství povinností sester při 

noční směně. Závěrem autorů lze konstatovat, že výskyt míry vyhoření sester byl vysoký a je 

potřeba se zjištěními zabývat. 

2.4.3 Shrnutí 

Starší výzkumné práce české a slovenské se zaměřují na zjištění projevů syndromu vyhoření 

a novější výzkumy jsou již zaměřené na hledání konkrétních faktorů, které působí riziko vzniku 

nebo přímo vyvolávají syndrom vyhoření u zdravotních sester na zkoumaných pracovištích. Za 
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přínosný pokládám výzkum Ježorské, ve kterém je poukázáno na protektivní faktory syndromu 

vyhoření a to konkrétně sociální oporu, které se ve své práci také věnuji. 

Zahraniční výzkumy sledují cíleně konkrétní rizikové faktory ve spojení se syndromem 

vyhoření u zdravotních sester. Zabývají se faktory, které spouštějí burnout: pracovní 

spokojeností sester (Kalliath, Morris, 2002), míru sociálních vztahů zdravotních sester (Jenkinse 

a Elliota 2004), vnitřní faktory jako osobnostní vybavenost zdravotních sester (Poncet et all 

2006, Garrosa et all 2008). Velmi exotický výzkum pochází z nigerijské nemocnice pro nás 

velmi odlišné kultury a pochopitelně i jiného systému zdravotnictví. Zařazení této studie 

spočívá ve velmi výjimečném sběru sociodemografických dat. Respondenti odpovídají na 

otázky, nejen týkající se věku, pohlaví atd., ale také, a to se ukázalo jako významný faktor, 

jakého jsou vyznání, jak dlouho cestují do zaměstnání a také kolik mají dětí. Tyto faktory 

v evropských výzkumech překvapivě chybí. Právě tato výzkumná práce uvedená v přehledu 

zahraničních výzkumů poukazuje na nezastupitelnou roli matky a naproti tomu roli zdravotní 

sestry v zaměstnání. V předešlé teoretické části je popsán jako jeden hlavní spouštěč vyhoření 

konflikt rolí zaměstnaných žen, ke kterému jistě dochází. Za velmi přínosné a cenné hodnotím 

výzkum Leiter, Maslach (2004) byly mi podnětnou a inspirující výzkumnou studií. Výsledky 

považuji za přínosné především v tom, že přináší model, který se komplexně zabývá 

syndromem vyhoření, to znamená, že hledá faktory v prostředí, zabývá se samotným 

pracovníkem a nabízí řešení výstupů výzkumu na úrovni organizace. V této práci bych ráda 

využila poznatků a hlavně nástrojů pro zjišťování stresových faktorů z pracovního prostředí 

zdravotních sester. 

České a slovenské výzkumy prezentované v této práci oslovily menší počty osob (50-300 

respondentů) než uváděné zahraniční práce (100 – 2400 respondentů). Všichni autoři 

zahraničních výzkumných studií, které jsem popsala výše, používali výhradně MBI 

diagnostickou metodu pro zjišťování míry vyhoření sester oproti českým a slovenským. 
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3 EMPIRICKÁ ČÁST  

3.1 Formulace výzkumného problému 

Náš výzkum byl realizován na půdě nemocnice okresního typu. Konkrétně se jednalo 

o Nemocnici Tábor a.s., kde řadu let pracuji na chirurgickém oddělení. Tato nemocnice prošla 

řadou reorganizačních změn, ostatně jako řada dalších nemocnic v České republice po roce 

1989. Za důležité považuji zmínit první transformaci nemocnice na akciovou společnost, která 

změnila od základu její právní statut i finanční možnosti. Novodobá změna nastala pro 

nemocnici (2010) vstupem mezi akreditovaná pracoviště. Od roku 2010 platí v organizaci pro 

zaměstnance nová pravidla, která zahrnují standardy péče, směrnice předpisy a zaručují 

pacientům kvalitní a bezpečnou zdravotní péči. Na jaře roku 2011 nemocnice přistoupila 

z ekonomických důvodů k realizaci restrukturalizace lůžkového fondu akutních lůžek. Byla 

spojena oddělení pod názvem SOLF – společný ošetřovatelský lůžkový fond, zúžen střední 

management ošetřovatelské péče. Změna se týkala operačních oborů a interních oborů. 

Vzhledem ke své praxi a zkušenostem na chirurgickém oddělení, zvolila jsem prostředí 

výzkumu právě na tomto pracovišti. Výzkum se zabývá syndromem vyhoření u všeobecných 

sester na pracovišti, které prošlo reorganizací, konkrétně došlo ke spojení ošetřovatelských 

odborností chirurgie, ortopedie, urologie, otorinolaryngologie. Spojení odborností, klade na 

ošetřovatelskou péči větší nároky, znamená to, že sestry budou muset použít více znalostí 

a dovedností, aby mohly o pacienty správně pečovat. Zvýší se tím nároky na pracovní výkon 

a je pravděpodobné, že i riziko míry vyhoření bude vyšší. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla 

prozkoumat pracovní prostředí a hledat možné stresové zátěže vyhoření. Původní rozvržení 

stanic mělo určitý způsob organizace práce a nyní je nutné přizpůsobit se novému stylu. 

Rozhodla jsem se zkoumat vnímání organizace práce na oddělení, jak ho sestry pociťují. 

Ošetřovatelskou péči zajišťují všeobecné zdravotní sestry, zdravotničtí asistenti a ošetřovatelky. 

SOLF operačních oborů je složen ze stanic: JIP, tří standardní oddělení a odborné ambulance. 

Předkládaná práce vyjadřuje vnímání výše uvedených pocitů pouze sester, ale na všech 

uvedených stanicích. 

Výzkum jsme zaměřili na zkoumání pracovního prostředí, ze kterého je možné vystopovat 

faktory, které mohou nastartovat syndrom vyhoření u zaměstnanců. Pokud se míra vyhoření 

prokáže, bylo by vhodné navrhnout managementu zařízení nejen preventivní, ale i ta opatření, 
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která by vyhoření inhibovala. V odborné literatuře byl problém vztahu pracovního prostředí 

a zaměstnance popsán odborníky (Leiter, Maslach 2004) jako nerovnováha mezi oběma 

stranami. Pomocí standardizovaného dotazníku, autorů uvedených výše, lze vyčíst faktory 

z pracovního prostředí, které rozdíl způsobují a ovlivňují míru vyhoření zaměstnanců. Pro naši 

potřebu jsme volili právě model Leitera, Maslachové, který mapuje šest oblastí pracovního 

života jsou to: vytížení, kontrola, odměny, vztahy, spravedlnost, hodnoty. Výše zmiňuji, že 

organizace prochází restrukturalizací, proto nás zajímalo, jak zaměstnanci prožívají změnu a zda 

jim přinesla pozitivní výsledky. K modelu Leitera, Maslachové jsme přiřadili další oblast pro 

zkoumání faktorů z pracovního prostředí, abychom mohli posoudit, jak sestry vnímají změny. 

Tuto oblast pracovního života jsme nazvali reorganizace operačních oborů. Další otázky 

vyvstávají, jak vlastně sestry vnímají chod oddělení a jak vnímají své nadřízené. Abychom 

zacílili zkoumání přímo na pracoviště, kde sestry podávají pracovní výkony, rozhodli jsme se 

pro další sadu otázek z oblasti řízení. Chceme zjistit, jakou měrou sestry vnímají řízení 

ošetřovatelské péče. Zda pracují dle standardů ošetřovatelské péče, znají svoje kompetence. 

Respondentky výzkumu by měli vyjádřit vnímání spravedlnosti rozpisu služeb, zda práce na 

oddělení je přetěžující a zda se sestrám dostává dostatečná odměna. V teoretické části kapitola 

2.3. Životní styl uvádíme, že pocit spokojenosti, tedy „zdraví”, navozují faktory, udržující 

zdraví. Zajímá nás, míra vyhoření sester a souvislosti s životním stylem sester. Vytipovali jsme 

oblasti pro náš výzkum. Jedná se o pravidelnost jídla, kouření, možnost sociální opory a 

volnočasové aktivity sester. 

 

3.2 Cíle výzkumné studie 

Cílem mé magisterské práce je v případové studii zkoumat burnout u nelékařských 

zdravotnických pracovníků poskytujících ošetřovatelskou péči na SOLF OO (operační obory), 

se zaměřením na aspekty organizační kultury, pomocí dotazníku  ASWL – šest oblastí 

pracovního života a dvě oblasti: řízení a reorganizace. K měření míry vyhoření využita škála 

MBI-GS, která určuje vyhaslost pracovníků ve třech dimenzích – vyčerpání psychické 

a fyzické, odosobnění a pocit pracovní výkonnosti a také se zaměřuji na zmapování životního 

stylu sester. V druhé části výzkumu bych oslovila managemet oddělení a vybrané členy top 

managementu nemocnice a seznámila je s výsledky šetření na základě analýzy dat z dotazníků. 
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Vrchní sestra přislíbila podporu změn při zavádění nových opatření v organizaci oddělení pro 

prevenci syndromu vyhoření u zdravotních sester. 

Cíl první fáze výzkumu: 

 Určit míru vyhoření u zdravotních sester se zaměřením na aspekty organizační 

kultury pracoviště. 

 Zjistit, které faktory organizační kultury se v práci sester na pracovišti operačních 

oborů projevují jako stresové. 

Cíl druhé fáze výzkumu: 

 Navrhnout managementu nemocnice opatření pro snížení pracovního stresu 

u ošetřovatelského personálu. 

 

3.3 Prostředí výzkumu 

Výzkum byl realizován na stanicích operačních oborů chirurgie, ortopedie, ORL, urologie. 

Oddělení se liší typem a úrovní zdravotní péče od ambulantní přes standardní až po intenzivní 

péči. Zdravotní sestry zde pracují ve dvousměnném provozu a zajišťují péči o pacienty 24 

hodin. 

Ambulantní provoz zajišťují sestry dle odborností na ranní směnu a dvousměnný provoz na 24 

hodin poskytují sestry na chirurgické ambulance. Jde především o odbornou lékařskou první 

pomoc, ošetření úrazů, provádějí se drobné operační výkony, péče o rány, diagnostická akutních 

i chronických onemocnění a indikace k operačním výkonům břicha, hrudníku, končetin a krku, 

ošetření krvácivých stavů. Ambulance přijímá k vyšetření a ošetření pacienty dospělé i děti. Pro 

dospělé pacienty je toto oddělení místem akutních příjmů. Provádějí se zde převazy a ošetření 

drobných chirurgických onemocnění, kontroly ve specializovaných poradnách dále se zde 

zhotovují a odstraňují sádrové obvazy.  Ošetřovatelský personál řídí staniční sestra ambulance 

a vedoucí sestra ve směně. Na ambulance pracují přes den dva lékaři a jeden lékař v noci. 

Pomocný personál je složen ze sanitářů jeden do směny, tuto skupinu tvoří pouze muži 

vzhledem k náročnosti práce. Sanitář je podřízený sestře ve směně. 
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Standardní stanice jsou tři. Lůžkové standardní oddělení má kapacitu 28 až 30 lůžek. 

Nelékařský personál pracuje v nepřetržitém provozu na dvě směny. Na stanici vede 

ošetřovatelskou péči staniční sestra a dále určená směnová sestra. Během pracovní doby sestra 

ošetřuje devět až deset pacientů při plném stavu oddělení. Pracovní činnosti sester spočívají 

v udržování hygieny a čistoty pacienta, podávání léků a infuzí, zajištění stravy pacienta, plnění 

lékařských ordinací z vizity, příprava pacienta na vyšetření, před operací, po operaci, 

zajišťování biopsychosociálních potřeb klienta, vedení rozsáhlé dokumentace, udržování 

pořádku a čistoty na pracovišti. Standardní oddělení jsou členěna na stanice A, B, C: 

 A stanice, kde jsou hospitalizováni klienti s konzervativním a ortopedickým způsobem 

léčby, zejména se zabývají vrozenými a získanými vadami a úrazy pohybového ústrojí, 

traumatologií. Sestry pečují o pacienty po úrazech končetin před, a po operačním 

výkonu, připravují pacienty na vyšetření. 

 B stanice aseptická přijímá klienty k léčbě konzervativních chirurgických onemocnění 

i k léčbě chirurgickým způsobem. Ošetřovatelská péče spočívá v úkonech typických pro 

pacienty po aseptických operacích, po úrazech. 

 C stanice septická zde jsou hospitalizováni klienti s hnisavým onemocněním, při 

procesu sekundárního hojení u chirurgických výkonů, pacienti po operaci střev 

a konečníku. 

Jednotka intenzivní péče poskytuje intenzivní péči jedna sestra 3 pacienty po operačních 

výkonech, při akutním selhání životních funkcí nebo jeho riziku při úrazech a krvácení. Sestry 

pečují o pacienty po překladu z vyššího pracoviště ARO po jeho stabilizaci, pokud je charakter 

onemocnění chirurgický. Zejména se jedná o kraniocerebrální poranění, mozkomíšní poranění 

v důsledku úrazu. Tito pacienti vykazují nejvyšší míru náročnosti ošetřovatelské péče jak 

fyzickou tak i psychickou. Prognóza pacientů je nejistá až nepříznivá a přetrvává-li tzv. 

vegetativní stav je pečující personál pod přímým tlakem emočním i fyzickým, neboť pacient je 

z hlediska obsluhy absolutně závislý a přístup sestry vyžaduje trpělivou a citlivou péči. Na této 

stanici je nutné, aby sestra zvládla práci s mnoha typy zdravotnické techniky, protože je na nich 

bezprostředně závislé zdraví pacientů. 

Věková skladba pacientů na septické standardní stanici tvoří převážně starší věková klientela 

v kategoriích nad 65 let. Po reorganizaci operačních oborů došlo ke snížení akutních lůžek pro 
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septickou chirurgii. Tím je větší snaha lékařů pacienty s chronickým chirurgickým 

onemocněním předávat do domácí péče. Pacienty s úrazy nelze dělit do věkových kategorií. 

Nutné je podotknout, že výzkum byl realizován v nemocnici, kde je chirurgický pavilón před 

rekonstrukcí. Zde pracují sestry, které se účastnily výzkumu a nevyhovující prostory ovlivňují 

jejich každodenní práci. 

 

3.4 Výzkumné otázky a hypotézy 

V následující části práce bychom chtěli předložit stanovené pracovní hypotézy. Pracovními 

hypotézami rozumíme předpovědi, jakou očekáváme souvislost mezi proměnnými. 

Kvantitativní výzkum je testováním těchto hypotéz (Disman, 2002).  

Pro tento výzkum byly stanoveny následující hypotézy: 

 Hypotéza č. 1 Nejvyšší míru syndromu vyhoření vykazují sestry na jednotce 

intenzivní péče. 

Míru vyhoření u sester způsobuje celá řada faktorů z pracovního prostředí tak, jak je popsáno 

v kapitole 2.2.2. Výzkumná studie má odhalit míru faktorů pracovního prostředí, které na 

vyhoření působí a doporučit organizaci takové intervence, které působení faktorů zmírní nebo 

odstraní. Pro zkoumání míry vyhoření a faktorů pracovních činností pracujeme s předpokladem, 

že sestry JIP jsou nejvíce exponované pracovní zátěži. Existuje rozdíl mezi intenzitou 

syndromu vyhoření na pracovišti intenzivní péče a na standardním oddělení 

a ambulantním provozem? Klademe si i další otázky. Pokud sestry vykazují míru 

vyhoření, lze u nich rozpoznat, která složka vyhoření (pracovní efektivita, 

depersonalizace, vyčerpání) je zastoupena nejsilněji? Které faktory z oblastí pracovního 

života mnohou být zdrojem stresu? Co navrhují samy sestry pro zmírnění pracovního 

stresu? 

Nástroj k ověřování hypotézy č.1.: Použití standardizovaného dotazníků k měření vyhoření 

(MBI-GS) a porovnání hodnot dílčích indexů u pracovníků z oddělení intenzivní péče, 

standardního oddělení a ambulantního provozu. 
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 Hypotéza č. 2. Vnímání vztahů na pracovišti ovlivňuje míru vyhoření sester. 

Tato hypotéza je stanovena na základě důsledné znalosti prostředí výzkumu. Z výzkumné studie 

Leiter, Maslach (2004) vyplývá, že míra vyhoření je podmíněna složkou vyčerpání (emoční 

i fyzické) a za předpokladu, že sestry pociťují vysoké pracovní vytížení. Dle autorů tato složka 

vyhoření zhoršuje kvalitu práce a vztahy na oddělení. Nabízí se otázky. Jaká je souvislost mezi 

mírou vyhoření a pracovníkem vnímané vztahy na oddělení? Jak sestry vnímají atmosféru 

v kolektivu? Co si sestry myslí o svém pracovním týmu komunikují otevřeně, důvěřují si 

vzájemně? 

Nástroj k ověřování hypotézy č. 2: použití standardizovaného dotazníků k měření vyhoření 

(MBI-GS), použití standardizovaného dotazníku oblastí pracovního života (AWLS - dimenze 

vztahy), pro vyjádření vzájemného vztahu proměnných použití Pearsonovy korelace MBI-GS 

a AWLS. 

 Hypotéza č. 3. Sestry preferují stejné hodnoty jako organizace. 

Tato hypotéza byla stanovena na základě výzkumné studie zabývající se také hodnotovým 

nesouladem mezi zaměstnancem a organizací (Leiter, Maslach, 2004). Jejich závěry studie 

ukazují, že je přímá spojitost mezi souladem hodnot organizace a zaměstnancem. Nesoulad 

hodnot působí na míru vyhoření, a snižuje míru odpovědnosti za vykonávanou práci. Říkají, že 

hodnotová shoda obou přináší pozitivní pracovní prostředí a pro zaměstnance větší pocit 

uspokojení z práce. Proto nás bude zajímat, jaké hodnoty sestry preferují a jaké hodnoty si 

myslí, že preferuje organizace? 

Nástroj k ověřování hypotézy č.3: použití standardizovaného dotazníků k měření vyhoření 

(MBI-GS), použití standardizovaného dotazníku oblastí pracovního života (AWLS - dimenze 

hodnoty), pro vyjádření vzájemného vztahu proměnných použití Pearsonovy korelace MBI-GS 

a AWLS. Použití výsledků vyjádření sester v předložených otevřených otázkách. 

 Hypotéza č. 4 Sestry považují za důležité zajistit dostatek ošetřovatelského 

personálu na oddělení. 

Konstrukce hypotézy číslo 4 podmiňuje znalost prostředí výzkumu, kde se často setkáváme 

s absencí sester a často pociťujeme nedostatek personálu. Výsledky výzkumu Leiter, Maslach 
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(2004), kteří absenci personálu vysvětlují, že se odrazí ve faktoru pracovního vytížení sester 

a tím se otevře cesta k jejich vyhoření. Zajímá nás, jak sestry vnímají řízení práce na stanici, 

provádějí vždy ošetřovatelské intervence dle standardů ošetřovatelské péče.? Ví sestry, 

jaké mají kompetence? Jak sestry vnímají rozložení směn dle rozpisu služeb, je 

spravedlivý? Je v ošetřovatelském týmu dostatek personálu, aby nedocházelo k častému 

suplování za ostatní členy? Dostává se členům týmu dostatek ocenění za dobře vykonanou 

práci? 

Nástroj k ověřování hypotézy č. 4: použití standardizovaného dotazníků k měření vyhoření 

(MBI-GS), použití standardizovaného dotazníku oblastí pracovního života (AWLS - dimenze 

vlastní konstrukce řízení), pro vyjádření vzájemného vztahu proměnných použití Pearsonovy 

korelace MBI-GS a AWLS. 

 Hypotéza č. 5. Reorganizace oddělení zlepšila organizaci práce na oddělení. 

Tato hypotéza byla stanovena na základě znalosti situace v pracovním prostředí zkoumaného 

vzorku. Jedná se o reorganizaci vnitřní struktury vedení. Poznatky výzkumů prezentovaných ve 

studii Leiter, Maslach (2004), dokládají, že vnímání spravedlnosti v organizaci podmiňuje 

i vztah zaměstnanců přijímat velké organizační změny. Souvislosti našli i v tom jak zaměstnanci 

vnímají své vedoucí, čím je manažer spravedlivější, tím mají menší náchylnost k vyhoření 

a adaptují se lépe na organizační změny. Bude zajímavé zjistit, jak ovlivňuje reorganizace 

operačních oborů pracovní činnosti sester? Vnímají sestry méně práce na stanici, jak se 

vyrovnaly se změnou struktury, která nastala v jejich organizaci? 

Nástroj k ověřování hypotézy č. 5: použití standardizovaného dotazníků k měření vyhoření 

(MBI-GS), použití standardizovaného dotazníku oblastí pracovního života (AWLS - dimenze 

reorganizace), pro vyjádření vzájemného vztahu proměnných použití Pearsonovy korelace MBI-

GS a AWLS. 

 Hypotéza č. 6 Zdravý životní styl sester umožňuje zvládat stres na pracovišti. 

Hypotézu jsme zvolili na základě výzkumů vlivu životního stylu na vnímání spokojenosti sester. 

Jedná se o faktory, které působí na zdraví sester ať záporně, tak i kladně (Křivohlavý, 2003). 

Zajímalo nás, zda sestry preferují aktivní odpočinek, mají se komu svěřit se svými 
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problémy? Jak tráví volný čas, jakou mají životosprávu, jak se stravují a zda jsou sestry 

většinově kuřáky? Souvisí životní styl s mírou vyhoření sester? 

Nástroj k ověřování hypotézy č. 6: použití standardizovaného dotazníků k měření vyhoření 

(MBI-GS), použití dotazníku vlastní konstrukce O VÁS – dimenze volný čas, stravování, 

kouření, sociální opora), vytvoření indexů pro zdravý životní styl a nezdravý životní styl, pro 

vyjádření vzájemného vztahu proměnných použití Pearsonovy korelace MBI-GS a O VÁS. 

 

3.5 Metodologie a data 

Názory sester jsem získala metodikou kvantitativního výzkumu. Přesněji řečeno metodou 

standardizovaného dotazníkového šetření případové studie. Časové rozmezí sběru dat probíhalo 

říjen až listopad 2011 v Nemocnici Tábor a.s. Ve výzkumné populaci bylo osloveno 75 

respondentů a návratnost dotazníků bylo v počtu 61. To je 81 %. 

Pro první fázi výzkumu jsme zvolili jako nejvhodnější nástroj k naplnění cílů standardizovaný 

dotazník obohacený otázkami vlastní konstrukce. Dotazník je sestaven ze tří částí. První část 

obsahuje šest oblastí pracovního života AWLS (Areas of Worklife Survey) standardizovaných 

a doplněný dvěma okruhy otázek vlastní konstrukce: řízení práce a reorganizace operačních 

oborů.  

Druhá část dotazníku je MBI-GS pro určování míry vyhoření standardizovaný dotazník. 

Třetí část s názvem O vás, obsahuje demografické údaje, vzdělání, pracovní zařazení a dále 

obsahuje položky vlastní konstrukce: životní styl respondenta a sociální oporu, kouření 

a pravidelnost stravování. 

Pro sběr dat jsme použili standardizovaný dotazník pro měření zdrojů stresu z pracovního 

prostředí v organizaci (AWLS) a současně standardizovaný dotazník MBI - GS pro porovnávání 

míry vyhoření u zaměstnanců. Jde o model standardizovaného dotazníku pro burnout autorů 

Maslach-Leiter ( Havrdová, 2010 str. 237). 

AWLS - model je upraven tak, aby vyhovoval pro všechny druhy povolání. Pro potřebu tohoto 

výzkumu jsme dotazník rozšířili o další skupinu otázek. Přehled oblastí pracovního života 
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AWLS (Areas of Worklife Survey) autoři Leiter, Maslach (2004) zjišťuje, jak pracovník 

vnímá 6 oblastí svého pracovního života, které mohou způsobovat míru vyhoření. První 

zkušenosti V modelu je použito 43 položek. Z toho je 9 položek vlastní konstrukce. 2 otázky, 

které se týkají hodnot, jsou otevřené. Respondenti uvádějí míru souhlasu s těmito prohlášeními 

na 5ti - bodové škále: 1 (rozhodně souhlasí) 3 (těžko říct) po 5 (rozhodně souhlasím). Soulad 

mezi zaměstnancem a organizací vyjadřuje vysoké skóre (větší než 3,00) Jedná se o dimenze:  

 Pracovní zatížení (workload) – nejvíce diskutovaná oblast mapuje pracovní zatížení, 

jak je člověk odolný proti přetížení z práce, sleduje odolnost člověka proti pracovnímu 

stresu, sleduje intenzitu práce, časovou tíseň a příliš malé zdroje. 

 Kontrolu nad vlastní prací (control) – vnímání kontroly nad pracovní činností bývá 

většinou spojeno s pocity dobře odvedené práce a vědomím, že přijde odměna. Položky 

zahrnují, jak zaměstnanec kontroluje svoji práci, jak vnímají schopnost získat vybavení a 

prostor pro svoji práci, zda cítí v práci samostatnost, přidali jsme položku vlastní 

konstrukce, jakou mají sestry schopnost působit svými návrhy na manažera oddělení. 

 Ocenění práce (reward) – nedostatek uznání může narušit nadšení pro práci, sledujeme 

odměny v položkách: okolí dává najevo, že si mé práce váží, jak sestry cítí ocenění, zda 

jsou snahy zaznamenány, zda sestry mají dostatečné uznání. Přidali jsme položku vlastní 

konstrukce, zda cítí dostatečné uznání od pacientů. 

 Společnost/vztahy v organizaci (community) – zkoumáme názory sester, jak si v týmu 

vzájemně důvěřují, že zvládnou dané role. Jak sestry cítí vzájemnou spolupráci, zda 

v týmu komunikují otevřeně, a zda je mezi kolegy blízkost. 

 Spravedlnost v organizaci (fairnees), zahrnuje položky, zda jsou zdroje v organizaci 

rozdělovány spravedlivě, zda se příležitosti nabízejí podle zásluh, zda mají sestry 

možnost uvádění svých argumentů v případě vyšetřování, zda je management 

spravedlivý, zda cítí v organizaci vliv známých a upřednostňování oblíbenců před 

ostatními. 

 Hodnoty zastávané organizací a jejími členy (values) – zahrnuje ideály, motivaci, 

hodnotí propojenost pracovníka s organizací, kontroluje, zda nedochází ke konfliktu 

hodnot mezi zaměstnancem a organizací. Položky zahrnují sledování shody hodnot 

organizace a sestry, zda cíle osobní kariéry jsou konzistentní s cíli organizace, zda si 
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sestry myslí, že organizace dbá o kvalitu, zda musí sestra dělat kompromisy se svými 

hodnotami a dále jsme přidali položku vlastní konstrukce, zda bude pracovat 

v organizaci i v budoucnu. 

K standardizovanému dotazníku jsme přiřadili dva nové okruhy tj. řízení práce a reorganizace 

operačních oborů. Jde o sondu, která zjišťuje náklonnost sester k organizačním změnám 

a zkoumá vnímání chodu oddělení sestrami. 

 Řízení práce – tato část zahrnuje položky, zda sestra vnímá řád ošetřovatelské péče, zda 

pracuje dle ošetřovatelských standardů, zná své kompetence, zda cítí spravedlnost 

v rozpisu směn na oddělení, zda často nahrazuje práci ostatních členů v týmu, zda cítí 

ocenění od vedoucího oddělení za dobře vykonanou práci. 

 Reorganizace operačních oborů – obsahuje položky, zda po reorganizaci operačních 

oborů došlo ke zlepšení organizace práce, zkoumá intenzitu práce po reorganizaci, 

zahrnuje adaptaci na novou organizační strukturu. 

MBI – GS jak jsme uvedli, v kapitole o diagnostice burnout dotazník pro zjišťování míry 

vyhoření, jsme použili model Leiter, Maslach (2004), který obsahuje 16 položek a jednu 

otevřenou otázku, vlastní konstrukce, návrhy sester, co by management nemocnice mohl udělat 

pro snížení pracovního stresu. Sestry zaznamenávají pocity na škále 0 (nikdy), 

1 (sporadicky/několikrát do roka či méně často), 2 (tu a tam/jednou za měsíc či méně často), 

3 (pravidelně/několikrát do měsíce), 4 (často/jednou do týdne), 5 (velmi často/několikrát do 

týdne), 6 (denně).  Míra celkového vyhoření zahrnuje dvě negativní dimenze: 

vyčerpání, cynismus sester a jednu pozitivně laděnou dimenzi pracovní uspokojení. Odpovědi 

v dotazníku jsou hodnoceny od (0) nikdy po (6) denně, skóre vyšší než 3,5 v dimenzi vyčerpání 

a cynismus značí míru vyhoření. Položky vztahující se k pracovní efektivitě vyznačují vnímání 

sester pocit z pracovního uspokojení. Odpovídají škále od (0) nikdy po (6) denně a skóre pod 

2,6, ukazuje na vyhoření v této složce. Kritické hodnoty pro syndrom vyhoření pocházejí ze 

studií W. Schaufeliho a D. Van Dierendoncka (2000) a byly zjištěny pro holandskou populaci. 

Jejich hodnota je orientační. Při překročení kritických hodnot ve všech třech složkách je možné 

hovořit o syndromu vyhoření (Havrdová et al. 2010). Pro míru vyhoření jsou tři stupně. Míra 

vyhoření I. Hodnota na škále vyčerpání a cynismu 3,6 – 4,4, míra vyhoření II. na škále 

vyčerpání a cynismu 4,5 – 5,2, míra vyhoření III. na škále vyčerpání a cynismu 5,3 – 6 pro 



 

 54 

položku. Pracovní efektivita je pozitivní dimenze ve výpočtech je škála otočená pro výpočet 

míry vyhoření. Míra vyhoření I. je rozmezí skórů 2,5 – 2, pro míru vyhoření II. 1,5 – 1 a pro 

míru vyhoření III. Je skór menší než 1 jedné položky. Sloučením položek určující dimenzi 

vyhoření vznikají indexy. V následující tabulce č.1 je naznačeno rozložení hodnot skórů 

v jednotlivých dimenzích MBI-GS. 

 

Tabulka 1. Hodnocení skóre MBI-GS dotazníků 

 Míra vyhoření I Míra vyhoření II. Míra vyhoření III. 

Vyčerpání 1 položka 

Vyčerpání index 

3,6 – 4,4 

18 - 22 

4,5 – 5,2 

22,5 - 26 

5,3 – 6 

26,5 - 30 

Cynismus 1 položka 

Cynismus index 

3,6 – 4,4 

18 - 22 

4,5 – 5,2 

22,5 - 26 

5,3 – 6 

26,5 - 30 

Prac. efekt. položka 

Prac.efekt index. 

2,5 – 2 

15 - 10 

1,5 – 1 

9 - 5 

Pod 1 

Pod 5 

Celkový skór míry 

vyhoření 

51 - 54 55 - 57 58 - 60 

 

Sleduje tří dimenze:  

 Vyčerpání – představuje 5 položek v části dotazníku. Hodnotí reakci na stres 

a zvládnutí stresové situace. Mapuje pocity emočního a fyzického vyčerpání. Obsahuje 

položky, jsem úplně emočně vyčerpaná, na konci pracovního dne jsem úplně vyčerpaná, 

cítím se unavená, když musím ráno vstávat, pracovat celý den je vyčerpávající, cítím se 

vyhořelá. Vyhodnocení míry vyčerpání je dle hodnoty odpovědi nad 3,5. 

 Cynismus neboli dehumanizaci – tato složka představuje 5 položek. Je to rozměr pro 

interpersonální vyhoření, kontroluje pocit uzavřenosti do sebe, oddálení se lidem. 
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Položky zahrnují pocity, co pracuji zde, mě má práce zajímá méně. Má práce už mě tolik 

nebaví, Chci jen dělat svoji práci a mít klid, pochybuji, že má moje práce smysl, Stala 

jsem se cyničtější ohledně toho, co má práce přináší. Vyhodnocení míry cynismu je dle 

hodnoty odpovědi na škále nad 3,5. 

 Pracovní výkon – tato složka obsahuje 6 položek. Ukazuje sebehodnotící část, jak vnímá 

zaměstnanec úspěchy dosažené v práci, jakou mírou pociťuje uspokojení ze své práce. 

Položky zahrnují, zda sestra má pocit, že umí problémy efektivně řešit. Pocit, že je pro 

organizaci přínosem, dojem, že je dobrá sestra, má radost, když se něco podaří, pocit 

sestry, že dosahuje úspěchů, pocit efektivně dosahovat požadavků. 

Přiřazená byla otevřená položka, co by podle Vás mělo udělat vedení oddělení a management 

nemocnice pro snížení pracovního stresu, je vlastní konstrukce.  

V následující části práce je osvětlena část dotazníku vlastní konstrukce. V teoretické části je 

předložena teorie o vlivu způsobu života na zdraví a tím i pocitu spokojenosti. Část dotazníku 

byla nazvána O Vás. 

O VÁS 

Dotazník také obsahoval identifikační otázky ohledně demografických údajů, věk, pohlaví, 

vzdělání v oboru, získané specializace, délka praxe, na jaké stanici sestra pracuje a o jakou 

pracovní pozici se jedná, délka zaměstnání v organizaci. Sestry se také vyjadřovaly k tomu, jak 

vnímají charakter své práce, zda je nárazový nebo rovnoměrně rozložený. V rámci této části 

dotazníku byly také sledovány vybrané oblasti životního stylu. Jde o prožívání volného času, 

pravidelnost stravování, kouření a míru sociální opory. Na tyto otázky ohledně využívání 

volného času odpovídaly sestry na škále od (1) nikdy, (2) málokdy, (3) občas, až po (4) často. 

Jedná se o položky sledování TV, setkávání se s přáteli, návštěva kulturních akcí a záliby. 

Dotazník sledoval také stravovací návyky, kdy jsme otázku omezili na pravidelnost v jídle 

(odpovědi na škále (1) ano každý den, (2) většinou ano, (3) spíš ne, (4) skoro nikdy). Otázka 

sociální opory spočívá v položce: Komu se můžete svěřit se svými problémy v práci? Sestry 

vybírají z kategorií: partnerovi, někomu v rodině, přátelům, kolegům v práci. Mohou označit 

více kategorií. Pro zkoumání vlivů životního stylu na míru vyhoření sester jsme pro 

vyhodnocení části dotazníku vytvořili indexy pro zdravý způsob života a nezdravý způsob 
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života. Zdravý životní styl - dimenze volný čas – škála byla rozdělena pro aktivní (3) občas, (4) 

často, kouření (0) ne, pravidelnost v jídle (1) ano, (2) většinou ano, sociální opora  - všechny 

možnosti, možnost nikoho nemám, nebyla zahrnuta. Pro Nezdravý životní styl jsme dimenzi 

volný čas hodnotili na škále (1) nikdy, (2) málokdy, dimenze kouření (1) ano, Stravování (3) 

spíše ne, (4) skoro nikdy. Dimenze sociální opora zahrnovala, nikoho nemám. 

 

3.6 Zkoumaná populace 

Výzkumnou populaci tvořily sestry zaměstnané v nemocnici na oddělení společného lůžkového 

fondu operačních oborů. V tomto výzkumu jsme nezohledňovali chirurgický obor, ve kterém 

sestry pracují ve dvousměnném provozu, všech kategorií vzdělání, přičemž soubor nebyl 

omezen dle kritéria věku. Ve výzkumu bylo pracováno s daty získanými z 61 dotazníků. Účast 

osob ve výzkumu byla dobrovolná a veškeré údaje byly zpracovány jako důvěrné. Věk 

respondentek byl v rozmezí 25 – 50 let, nejvíce zastoupenou kategorií byl 30 – 39 let. Průměrná 

délka zaměstnání sester v organizaci je 13 let. Průměrná délka praxe v oboru zdravotních sester 

byla 17 let. Z celkového počtu 61 dotazovaných bylo 60 žen (98 %) a 1 muž (2 %). Nejvíce 

zastoupenou věkovou kategorií sester (36%) je věk mezi 30-39 let. Vzdělanost sester je v 82% 

středoškolské, v 9 % vysokoškolské a 9% má vyšší odborné vzdělání. 28% respondentek 

absolvovalo návazné specializace na obor, ve kterém pracují. Pracovní zařazení sester je 

pochopitelně v nemocnici sestra u lůžka, tuto skupinu tvoří 66 % osob. Kategorii sester na 

ambulanci tvoří 27 %, 8,5 % jsou sestry manažerky. 71 % sester tvrdí, že jejich práce je 

převážně nárazová, kdy není možné předjímat situace na pracovišti a 29 % si myslí, že jejich 

práce v zaměstnání je rovnoměrně rozložená. V interpretaci výsledků nezohledňujeme pohlaví, 

vzhledem k 98 % převaze žen a vzhledem k anonymitě dotazovaných. 

 

3.7 Výsledky výzkumu 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit míru vyhoření u všeobecných sester identifikovat 

zdroje stresu z pracovního prostředí se zaměřením na organizační kulturu jednotlivých 

pracovišť. 
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Interpretace výsledků první části výzkumu (dotazníkové šetření) 

Ve výzkumné populaci bylo osloveno 75 všeobecných sester a návratnost dotazníků činila 81% 

v souboru je tak zastoupeno 61 platných případů. 

Zpracování dat bylo použito tabulkového procesoru Microsoft Excel a statistického paketu 

PSPP, což je program pro zpracování a analýzu datových souborů. 

Dotazníky byly administrovány anonymně. Pro zjištění, zda naměřené hodnoty dvou 

proměnných jsou ve vzájemném vztahu, byl použit Pearsonův korelační koeficient. 

Míra vyhoření všeobecných sester byla zjišťována dle standardizovaného dotazníku MBI-GS. 

Míra celkového vyhoření zahrnuje dimenze, vyčerpání a cynismus a pracovní efektivita 

respondentek.  

 

Výsledky vyhoření všeobecných sester 

Zkoumaný vzorek všeobecných sester po výpočtu vykazoval 10 % (6 sester) míru vyhoření 

z celkového počtu 61 dotázaných, průměrem odpovědi pod kritickou hodnotu ve všech třech 

složkách MBI-GS. 

Z celkového počtu 61 dotazovaných vykazuje každá desátá všeobecná sestra míru vyhoření, což 

znamená, že v porovnání s výzkumem, který prováděla Havrdová (2010) na souboru 160 osob 

vykazovaly kritické hodnoty dvě osoby ve všech třech dimenzích vyhoření, je výsledek 

výzkumu alarmující. Další část se zabývá dílčí strukturou míry vyhoření, poměrem hodnot 

vyčerpání, cynismu, pracovní efektivity. 

Dimenze MBI-GS vyčerpání, cynismus, pracovní efektivita 

Dotazník MBI-GS je zkonstruován tak, aby vyhoření měřil ve třech odlišných dimenzích: 

pracovní efektivita, čím je vyšší hodnota jedince na této škále, tím více mu práce poskytuje 

uspokojení (tzn. tím menší je u něj pravděpodobnost vyhoření, vyčerpání, cynismus). Rozložení 

poměru odpovědí v dotaznících u složek BMI-GS ukazuje graf č. 1, jehož výsledek naznačuje, 

že průměrná odpověď, v oblasti pracovní efektivity, měla hodnotu 3,8. Znamená to, že sestry 

pociťují často, až jednou do týdne uspokojení z práce, kterou dělají. Pravidelně několikrát do 
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měsíce sestry vnímají emoční a fyzické vyčerpání. Odosobnění se u nich vyskytuje, dle 

průměrné hodnoty všech dotazovaných, tu a tam jednou za měsíc  

Graf 1. Distribuce hodnot tří dimenzí MBI - GS – průměrné hodnoty odpovědi škál 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření syndrom vyhoření 2011, N valid 55 pracovní efektivita (missing 6), 

N valid 60 vyčerpání (missing 1), N valid 60 cynismus (missing 1) 

 

Jak je patrné z předcházející části výzkumu 10 % všeobecných sester vykazuje míru vyhoření. 

Jedná se o 6 sester, které překročily kritickou hodnotu všech tří škál MBI-GS. V následující 

tabulce č. 3 si ukážeme procentuální poměr míry vyhoření a poměr sester bez vyhoření. 

Vyčerpání a cynismus je hodnocen nad hodnotou 3,5, zatímco u pracovní efektivity je tomu 

obráceně, vyhoření je indikováno pod hodnotou škály 2,5. Hodnocení v jednotlivých složkách 

MBI-GS dle odpovědí v dotazníku pod jejich kritickou hodnotu ukazuje tabulka 2. 
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Tabulka 2. Odpovědi sester MBI-GS kritická hodnota četnost (procenta) 

  

Normal Vyhoření 

N % N % 

Vyčerpání - max [MBI-GS] 45 75% 15 25% 

Cynismus - max [MBI-GS] 50 83% 10 17% 

Pracovní efektivita - min [MBI-GS] 47 89% 6 11% 

 

15 sester ve svých odpovědích překročilo kritickou hodnotu 3,5 škály vyčerpání MBI-GS. 17 % 

sester vnímá odosobnění tu a tam, jednou za měsíc. 11 % sester odpovědělo, že cítí uspokojení 

z práce, odpovědělo pod kritickou hodnotu několikrát do měsíce či méně často. Znamená to, že 

všeobecné sestry v 25 % pociťují emoční a fyzické vyčerpání pravidelně, alespoň jednou do 

týdne a častěji. 

Souhrn zjištění ohledně míry vyhoření: 

6 (10 %) sester cítí projevy syndromu vyhoření (3 ambulance, 3 standardní stanice), 15 (25 

%) sester cítí vyčerpání, 10 (17 %) sester cítí odcizení, odlidštění a 6 (11%) sester vnímá 

pracovní uspokojení méně než několikrát do měsíce. Složka vyhoření, která nejvíce působí 

nespokojenost sester je vyčerpání (necítí se dobře fyzicky ani psychicky). 

 

Vyhodnocení dotazníku Oblastí pracovního života dotazník AWLS 

V následující části se podíváme na konkrétní postoje sester, jak vnímají jednotlivé oblasti 

pracovního života na svém pracovišti. V druhé části přistoupíme k testování pracovních 

hypotéz. Pro přehlednost jsme sloučili kladné a záporné kategorie v interpretaci výsledků. 

 

Vytíženost 

Následující tabulka č. 3 zachycuje pocity sester při pracovním zatížení. Více než 2/3 sester se 

domnívá, že po práci jsou tak vyčerpané, že nemají sílu dělat činnosti, které je baví. Polovina 

dotazovaných cítí pracovní vytížení za delší časové údobí. Z toho usuzujeme, že by sestry 
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uvítaly více času na odpočinek po práci. Může to být způsobené nerovnoměrným rozpisem 

směn na stanici, nemocností sester nebo vybírání dnů dovolené, kdy je nutné absenci sestry 

nahradit. 1/3 dotazovaných se domnívá, že v zaměstnání nemá dostatek času na práci, která je 

potřeba udělat. Odpověď spíše ano zde preferuje 20 % sester. Při sloučení kategorií naprosto 

souhlasím a spíše souhlasím, již 1/3 dotázaných pociťuje časovou tíseň v práci. Položka: 

„udělám v práci vše, co je důležité“ získala kladnou odpověď od více než 60 % respondentů. 1/3 

dotázaných nemá čas pro svoje osobní zájmy. Bezmála polovina sester (46 %) sester, se po 

skončení práce neoprostí od zátěžových situací, které v pracovním procesu nastaly. 

Tabulka 3. AWLS vytíženost četnosti, procenta 

  

Naprosto 
souhlasím 

Spíše 
souhlasím 

Těžko říci 
Spíše 

nesouhlasím 
Naprosto 

nesouhlasím 

N % N % N % N % N % 

Nemám čas na práci, kterou je 
potřeba udělat 

6 9,8% 12 19,7% 17 27,9% 20 32,8% 6 9,8% 

Intenzivně pracuji po dlouhá 
časová údobí 

10 16,4% 28 45,9% 19 31,1% 4 6,6% 0 0,0% 

Po práci přijdu domů příliš 
unavený/á, abych dělal/a věci, 
které mě baví 

13 21,3% 18 29,5% 13 21,3% 17 27,9% 0 0,0% 

Mám toho v práci tolik, že se 
nestíhám věnovat svým osobním 
zájmům 

3 4,9% 17 27,9% 19 31,1% 22 36,1% 0 0,0% 

Mám dost času udělat v práci to, 
co je důležité 

4 6,6% 36 59,0% 10 16,4% 11 18,0% 0 0,0% 

Když jdu po skončení práce 
domů, hodím práci za hlavu 

2 3,3% 16 26,2% 15 24,6% 26 42,6% 2 3,3% 

Nakolik souhlasíte s následujícími výroky? - Vytíženost 

Pozn.: 1=naprosto nesouhlasím; 5=naprosto souhlasím 

Zdroj: dotazníkové šetření syndrom vyhoření 2011. 

 

Souhrn zjištění AWLS – vytížení: 

Lze říci, že intenzita práce sestry vyčerpává u 2/3 dotazovaných, které nemají čas dělat po 

práci činnosti, které je baví, polovina sester intenzivně pracuje po dlouhá časová údobí 

a neoprostí se od problémů, které řešily v práci ani po skončení pracovní doby. Více než 

polovina sester tvrdí, že stíhá udělat svoji práci.  
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Kontrola 

Následující část textu a tabulka č. 4 zahrnuje odpovědi sester na pocity kontroly a nezávislosti 

svých činností v práci. Do jaké míry mohou ovlivnit kvalitu práce na oddělení svými návrhy? 

73 % sester má pocit kontroly nad svou prací, 41 % dotazovaných pracuje samostatně a 

nezávisle. 32 % dotazovaných má pocit, že návrhy sester mohou ovlivnit kvalitu práce na 

oddělení, polovina respondentů neví a 17 % si myslí, že svými návrhy nemohou chod stanice 

ovlivnit. Ovlivnění managementu ohledně získání lepšího vybavení nepociťuje 46 % sester, 15 

% sester si myslí opak. Z výsledků výzkumu vyplývá, že sestry cítí, že nemohou ovlivňovat ta 

rozhodnutí, která působí na její pracovní činnosti. Pravděpodobně může jít o odmítání názorů 

sester ze strany organizace, která pracuje s myšlenkou přestavby chirurgického pavilónu a 

změny pracovního prostředí sester.  

Tabulka 4. AWLS kontrola, četnosti, procenta 

  

Naprosto 
souhlasím 

Spíše 
souhlasím 

Těžko říci 
Spíše 

nesouhlasím 
Naprosto 

nesouhlasím 

N % N % N % N % N % 

Mám kontrolu nad tím, jak dělám 
svou práci 

10 16,4% 35 57,4% 14 23,0% 2 3,3% 0 0,0% 

Dokážu působit na management, 
abych získal/a vybavení 

1 1,6% 8 13,1% 24 39,3% 14 23,0% 14 23,0% 

V práci se těším profesionální 
nezávislosti/samostatnosti 

0 0,0% 25 41,0% 27 44,3% 8 13,1% 1 1,6% 

Svými návrhy mám možnost 
ovlivnit kvalitu práce na oddělení 

0 0,0% 19 31,7% 31 51,7% 7 11,7% 3 5,0% 

Nakolik souhlasíte s následujícími výroky? - Kontrola 

Pozn.: 1=naprosto nesouhlasím; 5=naprosto souhlasím 

Zdroj: dotazníkové šetření syndrom vyhoření 2011. 

 

Souhrn zjištění ohledně AWLS – kontrola: 

Asi 2/3 sester deklaruje, že kontrolují výkony své práce. 1/2 sester pracuje samostatně. 1/3 

sester si myslí, že svými návrhy může ovlivnit chod oddělení a 1/2 sester odpověděla, že 

nemá dostatečnou sílu pro působení na management, aby získaly lepší vybavení. 
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Odměny 

Motivaci sester ovlivňuje míra ocenění managementu. Jak sestry pociťují uznání ze strany 

vedoucích pracovníků a ze strany pacientů? Odpověď na otázku nalezneme v textu 

popisovaném níže a tabulce č. 5. 

64% sester má pocit, že pacienti jejich úsilí ošetřovatelské péče ocení a uznávají je. 23 % 

pociťuje opak. 21 % sester má pocit, že snaha pracovat je bez povšimnutí a 25 % má názor 

opačný. 20 % sester má pocit uznání, okolí dává najevo, že si práce váží a stejný počet si myslí 

opak. 12 % sester si myslí, že jejich práce je oceněná a 36% sester si myslí, že jejich práce není 

oceňovaná. Sestry tedy vnímají kladně sociální odměnu, ale negativně peněžní odměnu. Je 

možné, že vzhledem k celkové finanční situaci ve zdravotnictví, se organizace snaží provádět 

úsporná opatření a udržovat kladné hodnoty hospodářského výsledku nemocnice. Jedním 

z prostředků úsporných opatření je snižování příplatků za noční směny, víkendové služby a 

svátky na nejnižší možnou hranici. 

Tabulka 5. AWLS odměny, četnosti, procenta 

  

Naprosto 
souhlasím 

Spíše 
souhlasím 

Těžko říci 
Spíše 

nesouhlasím 
Naprosto 

nesouhlasím 

N % N % N % N % N % 

Ostatní mi dávají najevo, že si mé 
práce váží 

0 0,0% 12 19,7% 37 60,7% 12 19,7% 0 0,0% 

Moje práce je oceňována 0 0,0% 7 11,5% 32 52,5% 14 23,0% 8 13,1% 

Mých snah si obvykle nikdo 
nevšímá 

1 1,6% 13 21,3% 32 52,5% 15 24,6% 0 0,0% 

Nedostává se mi dostatečného 
uznání za všechnu mou práci 

0 0,0% 14 23,0% 34 55,7% 13 21,3% 0 0,0% 

Pacienti obvykle ocení, co pro ně 
dělám 

6 9,8% 33 54,1% 19 31,1% 3 4,9% 0 0,0% 

Nakolik souhlasíte s následujícími výroky? - Odměny 

Pozn.: 1=naprosto nesouhlasím; 5=naprosto souhlasím 

Zdroj: dotazníkové šetření syndrom vyhoření 2011. 

 

Souhrn zjištění ohledně AWLS – odměny: 

Více jak polovina sester vnímá kladně uznání od pacientů. 1/4 sester má pocit 

nedostatečného uznání. Více než 1/3 sester není dostatečně oceněná. 
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Vztahy 

V další části přehledu a následující tabulce č. 6 o hodnocení pracovních oblastí, zkoumáme 

názory a pocity sester na vztahy v kolektivu a na pracovišti. Pokud jde o vzájemnou spolupráci 

v týmu, 74 % sester odpovědělo kladně, 59 % dotázaných tvrdí, že zvládají svoje role na 

pracovišti a navzájem si důvěřují. 42 % respondentů tvrdí, že v týmu komunikují otevřeně. 12 

% sester se cítí v kolektivu odcizeně a ne příliš přátelsky. Sestry vyjadřují celkem kladné 

postoje ke vnímání vztahů na pracovišti. Problémy s komunikací se jeví jako nejvýraznější 

problém v týmu. Pravděpodobně může jít o negativní vliv nepravidelnosti, která spočívá v 

rozložení směn sester. Všechny sestry se na pracovišti nikdy nepotkají, aby měly možnost o 

problému hovořit a okamžitě reagovat, tím se stává nedořešený. Jde i o komunikaci při zavádění 

nových systémů nebo změny v provozu. 

Tabulka 6. AWLS vztahy, četnosti, procenta 

  

Naprosto 
souhlasím 

Spíše 
souhlasím 

Těžko říci 
Spíše 

nesouhlasím 
Naprosto 

nesouhlasím 

N % N % N % N % N % 

Lidé u mne v práci si navzájem 
důvěřují, že zvládnou dané role 

7 11,7% 28 46,7% 21 35,0% 3 5,0% 1 1,7% 

Jsem členem kvalitního 
pracovního týmu 

6 10,0% 37 61,7% 16 26,7% 1 1,7% 0 0,0% 

Členové mého pracovního týmu 
spolu navzájem spolupracují 

7 11,7% 37 61,7% 9 15,0% 5 8,3% 2 3,3% 

Členové mého pracovního týmu 
komunikují otevřeně 

1 1,7% 24 40,0% 20 33,3% 15 25,0% 0 0,0% 

Nejsem si blízký/á se svými 
kolegy 

0 0,0% 7 11,7% 18 30,0% 23 38,3% 12 20,0% 

 
Nakolik souhlasíte s následujícími výroky? - Vztahy 

Pozn.: 1=naprosto nesouhlasím; 5=naprosto souhlasím 

Zdroj: Dotazníkové šetření syndrom vyhoření 2011. 

 

Souhrn zjištění ohledně AWLS – vztahy: 

2/3 sester pokládá svůj pracovní kolektiv za kvalitní a navzájem spolupracující, polovina 

sester vyjadřuje vzájemnou blízkost s kolegy, důvěřuje členům v týmu a věří, že zvládají 
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svoje role.  Méně než polovina respondentů si myslí, že členové týmu komunikují otevřeně. 

Spravedlnost 

Další dimenze je zaměřena na vnímání spravedlnosti v organizaci. Všeobecné sestry odpovídaly 

na dotazy, zda vnímají jednání ze strany nadřízených a vedení organizace jako spravedlivé. 

Odpovědi jsou názorně představeny v tabulce č. 7. 38 % sester tvrdí, že pro kariérní postup musí 

mít známosti. 35 % respondentek má pocit, že vedoucí neupřednostňuje oblíbence, 33% sester 

odpovědělo, že příležitosti se nenabízejí podle zásluh, 42 % sester vnímá přístup managementu 

jako nespravedlivý. 36 % sester má pocit, že nemá moc, se proti nespravedlnosti odvolat. 38% 

respondentů odpovědělo, že zdroje organizace jsou nespravedlivě rozdělovány. Nejvíce 

negativně sestry pociťují upřednostňování oblíbenců u svých vedoucích. Pravděpodobně se 

může jednat o problém, který je spojen s délkou praxe. Sestry v nemocnici pracují průměrně 13 

let. V případě sester nově přijatých na oddělení, by mohlo jít o znevýhodňování oproti ostatním 

členům týmu. To ukazuje na výsledek průměrné doby zaměstnání v nemocnici, tj. 13 let, vztahy 

na pracovišti mohou fungovat na základě dlouholeté známosti členů. 

 

Tabulka 7. AWLS spravedlnost, četnosti, procenta 

  

Naprosto 
souhlasím 

Spíše 
souhlasím 

Těžko říci 
Spíše 

nesouhlasím 
Naprosto 

nesouhlasím 

N % N % N % N % N % 

Zdroje jsou v naší organizaci 
rozdělovány spravedlivě 

0 0,0% 13 21,3% 25 41,0% 14 23,0% 9 14,8% 

Příležitosti se nabízejí výhradně 
podle zásluh 

0 0,0% 14 23,0% 27 44,3% 17 27,9% 3 4,9% 

Když mám pochyby o 
spravedlnosti nějakého 
rozhodnutí, mám k dispozici 
účinné prostředky, jak se odvolat 

0 0,0% 7 11,5% 32 52,5% 19 31,1% 3 4,9% 

Management přistupuje ke všem 
zaměstnancům spravedlivě 

0 0,0% 4 6,6% 31 50,8% 19 31,1% 7 11,5% 

Na rozhodování má vliv 
upřednostňování oblíbenců 

3 4,9% 16 26,2% 21 34,4% 18 29,5% 3 4,9% 

Pro kariéru zde není podstatné, 
co znáte, ale koho znáte 

7 11,5% 16 26,2% 27 44,3% 7 11,5% 4 6,6% 
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Nakolik souhlasíte s následujícími výroky? - Spravedlnost 

Pozn.: 1=naprosto nesouhlasím; 5=naprosto souhlasím 

Zdroj: Dotazníkové šetření syndrom vyhoření 2011. 

 

Souhrn zjištění ohledně AWLS – spravedlnost: 

1/3 sester si myslí, že pro kariérní postup musí mít známosti, příležitosti se nenabízejí 

podle zásluh, že management neuplatňuje spravedlivý přístup ke všem a zdroje organizace 

nejsou spravedlivě rozdělovány. 

 

Řízení práce 

Standardní položky AWLS jsme rozšířili o oblasti řízení práce specificky zaměřenou na sféru 

oblasti ošetřovatelství. V dotazníku proto bylo několik otázek, které zjišťovaly, jak sestry 

vnímají organizaci práce na stanicích. Zajímalo nás, zda znají své kompetence, zda mají 

rovnoměrně rozvržené služby, zda vnímají ocenění ze strany vedoucího. Pro přehlednost 

uvádíme tabulku číslo č. 8. 89 % sester je přesvědčeno o systematickém plánu řízení 

ošetřovatelské péče. Uvědomují si plně postupy svých činností dle daného řádu oddělení. 88% 

sester udává, že ošetřovatelské intervence provádí dle standardů ošetřovatelské péče. Téměř 

100% souhlas vyjádřily sestry se znalostmi svých kompetencí daných v náplni práce. Polovina 

dotazovaných si myslí, že rozpis služeb je spravedlivý vůči všem členům týmu. 39 % sester 

vyjádřilo, že často zastávají práci i jiných členů týmů. Ocenění a uznání od vedoucích oddělení 

vyjádřilo 58 % respondentů. Je pravděpodobné, že sestry na oddělení pociťují nedostatek 

personálu na oddělení. Může se jednat o situace, kdy převaha potřeb pacientů je zaměřena na 

intervence ze strany pomocného personálu, který na stanicích chybí. Pro uspokojení potřeb 

klienta je musí vykonat sestra. 
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Tabulka 8. Názory na řízení práce, četnosti, procenta 

  

Naprosto 
souhlasím 

Spíše 
souhlasím 

Těžko říci 
Spíše 

nesouhlasím 
Naprosto 

nesouhlasím 

N % N % N % N % N % 

Řízení ošetřovatelské péče má 
svůj řád 

9 14,8% 45 73,8% 2 3,3% 5 8,2% 0 0,0% 

Ošetřovatelské intervence vždy 
provádím dle ošetřovatelských 

8 13,1% 46 75,4% 6 9,8% 1 1,6% 0 0,0% 

Znám svoji náplň práce 17 27,9% 43 70,5% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,6% 

Rozpisy služeb jsou spravedlivé 
vůči všem členům kolektivu 

1 1,6% 29 47,5% 25 41,0% 5 8,2% 1 1,6% 

Často supluji práci ostatních členů 
zdravotnického týmu 

3 4,9% 21 34,4% 10 16,4% 27 44,3% 0 0,0% 

Staniční sestra ocení dobře 
vykonanou práci 

9 15,0% 26 43,3% 20 33,3% 5 8,3% 0 0,0% 

 
Nakolik souhlasíte s následujícími výroky? - Řízení práce 

Pozn.: 1=naprosto nesouhlasím; 5=naprosto souhlasím 

Zdroj: Dotazníkové šetření syndrom vyhoření 2011. 

Souhrn zjištění ohledně AWLS – řízení práce: 

Sestry znají své kompetence, pracují dle ošetřovatelských standardů a vnímají 

systematické řízení ošetřovatelské péče. 1/2 sester si myslí, že služby na stanici jsou 

spravedlivé vůči všem členům týmu, dostává se jim dostatečné ocenění a uznání. 

Znepokojivé je, že 1/3 sester pociťuje časté suplování jiných členů v týmu. 

 

Reorganizace operačních oborů 

Předcházející část práce zkoumala pocity pracovníků na úrovni stanic a přímé práce s pacienty. 

Nyní nás bude zajímat, jak se sestry dívají na organizaci jako celek. Výsledky jsou 

prezentovány níže v tabulce č. 9. V nedávné době došlo k reorganizaci interních a operačních 

oborů, podrobněji viz  kapitola 3.3. Prostředí výzkumu. Sestry hodnotily, jak vnímají změny, 

zda došlo ke zlepšení organizace práce, zda je intenzita práce ještě větší po reorganizaci nebo, 

zda pociťují problémy s adaptací na novou strukturu 55 % z nich, zastává názor, že reorganizací 

struktury nedošlo, ke zlepšení organizace práce na oddělení. 80 % si nemyslí, že by práce bylo 
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méně a 52 % dotazovaných nemá s novým organizačním řádem problém. Výsledky ukazují, že 

sestry jsou schopné přijímat organizační změny. Je pravděpodobné, že reorganizace přinese 

organizaci finanční úspory, ale sestrám nesníží pracovní vytížení. 

Tabulka 9. Názory na reorganizaci operačních oborů 

  

Naprosto 
souhlasím 

Spíše 
souhlasím 

Těžko říci 
Spíše 

nesouhlasím 
Naprosto 

nesouhlasím 

N % N % N % N % N % 

Po reorganizaci operačních oborů 
došlo ke zlepšení 

0 0,0% 5 8,3% 22 36,7% 20 33,3% 13 21,7% 

Po reorganizaci operačních oborů 
mám méně práce 

0 0,0% 1 1,7% 11 18,3% 31 51,7% 17 28,3% 

S adaptováním se na novou 
organizační strukturu nemám 
problém 

1 1,7% 31 51,7% 15 25,0% 9 15,0% 4 6,7% 

 
Nakolik souhlasíte s následujícími výroky? - Reorganizace operačních oborů 

Pozn.: 1=naprosto nesouhlasím; 5=naprosto souhlasím 

Zdroj: Dotazníkové šetření syndrom vyhoření 2011. 

 

Souhrn zjištění ohledně AWLS – reorganizace operačních oborů: 

Sestry nemají problém s adaptací na novou organizační strukturu a myslí si, že nová 

organizační struktura nepřinesla zlepšení organizace práce na oddělení a tudíž sestry 

nemají méně práce. 

 

Hodnoty 

Jednou z klíčových dimenzí organizační kultury, kterou hodnotí dotazník AWLS je oblast 

hodnot zaměstnanců a organizace. Ta tvoří pouto pro společnou cestu k naplnění cílů, které 

organizace zastává. Proto nás zajímalo, jak sestry vnímají kroky managementu a jaké hodnoty 

jsou pro ně samé důležité. Tabulka č. 10 ukazuje, že 30 % respondentů zastává stejné hodnoty 

s organizací. Vliv managementu na činnosti sester každý den vnímá 55 %. Osobní cíle sester se 

shodují s cíli stanovenými organizací v 25 %. 45 % sester vnímá, že organizace dbá na kvalitu 
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péče. Přesto 55 % respondentů má pocit kompromisu mezi hodnotami osobními a hodnotami 

organizace. 57 % sester chce pracovat i nadále v této organizaci. 

Tabulka 10. AWLS hodnoty četnosti, procenta 

  

Naprosto 
souhlasím 

Spíše 
souhlasím 

Těžko říci 
Spíše 

nesouhlasím 
Naprosto 

nesouhlasím 

N % N % N % N % N % 

Moje hodnoty a hodnoty 
organizace jsou podobné 

0 0,0% 20 33,3% 17 28,3% 19 31,7% 4 6,7% 

Cíle organizace ovlivňují mé 
každodenní pracovní aktivity 

0 0,0% 33 55,0% 17 28,3% 9 15,0% 1 1,7% 

Cíle mé osobní kariéry jsou 
konzistentní s cíli 

0 0,0% 15 25,0% 37 61,7% 7 11,7% 1 1,7% 

Tato organizace dbá na kvalitu 3 5,0% 27 45,0% 22 36,7% 7 11,7% 1 1,7% 

Pracovat zde znamená dělat 
kompromisy s mými hodnotami 

0 0,0% 33 55,0% 13 21,7% 14 23,3% 0 0,0% 

V této organizaci chci pracovat i 
v budoucnu 

12 20,0% 34 56,7% 10 16,7% 4 6,7% 0 0,0% 

 
Nakolik souhlasíte s následujícími výroky? - Hodnoty 

Pozn.: 1=naprosto nesouhlasím; 5=naprosto souhlasím 

Zdroj: Dotazníkové šetření syndrom vyhoření 2011. 

 

Výsledky vnímání hodnot organizace a preference hodnot sester 

Mimo souhlasu s výše uvedenými výroky v rámci AWLS, byly dále položeny otevřené otázky 

ohledně hodnot. První otevřená otázka se týkala toho, jaké pořadí je tří nejdůležitějších 

vlastních hodnot. Druhá otevřená otázka zjišťovala tři hodnoty, které vnímají sestry, že jsou 

důležité pro organizaci V dotazníku měly vyjádřit důležitost hodnot dle organizace. Odpovědi 

jsme kategorizovali do sedmi okruhů, pro sestry i sestrou vnímané hodnoty organizace stejné.  

 Finanční zisky – jedná se o odpovědi, kde respondenti měli na mysli co největší zisk 

managementu, zvyšování zisku nemocnice, zvyšování výkonů a tím získávání finančních 

prostředků od pacientů, z pohledu sestry je finanční hodnota mzda, výdělek, zároveň 

ocenění za odvedenou práci vedením. 
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 Finanční úspory – zde jsme zahrnuli hodnoty organizace jako úspory zdravotnického 

materiálního vybavení, omezení personálu, což vyplývá z reorganizace nemocnice na 

společný lůžkový fond (snižování akutních lůžek a snížení ošetřovatelského personálu). 

 Kvalitní péče – zaujímá oblast ošetřovatelské, lékařské péče o pacienty, kde respondenti 

vyjadřovali osobní spokojenost, vnitřní uspokojení z dobře odvedené práce. 

 Spokojený klient - vytvořili jsme oblast hodnot, kterou sestry vnímají pozitivně přes 

osobu klienta, jenž vyjádřil vděk a spokojenost sestře. 

 Zlepšení prostředí – respondentky se vyjadřovaly k probíhající rekonstrukci části 

nemocnice. 

 Bezpečná péče – je oblast péče, kterou vykrývá dodržování standardů ošetřovatelské 

péče, dodržování směrnic a nařízení dle akreditace nemocnice, sestry vyjadřují, specifikují 

jistotu péče pro pacienta. 

 Spokojený zaměstnanec – odpovědi zahrnovaly položky: dobré vedení, vzdělávání 

zaměstnanců, rozvoj a spokojenost zaměstnanců. 

Tři hodnoty organizace: 

1. Kvalitní péče. 

2. Bezpečná péče. 

3. Finanční úspory. 

Tři hodnoty sester: 

1. Spokojený klient. 

2. Kvalitní péče. 

3. Finanční zisky 

Souhrn zjištění ohledně AWLS - hodnoty 

Sestry chtějí pracovat v této organizaci i v budoucnu, polovina dotázaných sester pociťuje 

cíle stanovené organizací v každodenních činnostech a myslí si, že organizace dbá o 

kvalitu. Polovina sester dělá kompromisy mezi hodnotami organizace svými hodnotami. 

Respondenti si myslí, že organizace zastává hodnoty kvalitní péče, dbá o bezpečnost 
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klientů a samozřejmě pracuje s co nejmenšími náklady. Sestry chtějí kvalitní 

ošetřovatelskou péči pro pacienta a také pro sebe dobrou mzdu. 

 

Výsledky MBI-GS a oblasti pracovního života AWLS, korelace 

Při hledání souvislostí míry vyhoření a faktorů z pracovního prostředí jsme použili Pearsonův 

korelační koeficient. Hodnoty koeficientu položek dotazníku AWLS jsou prezentovány 

v tabulce č. 11. Hodnoty v červeném poli jsou nižší než 0,3 - -0,3  r=0, jde o slabý vztah 

proměnných. Jak je patrné nejsilnější pozitivní vztah vykazuje položka „mám toho v práci 

tolik……..nestíhám věnovat zájmům“, je možné usuzovat na přetěžování sester nebo na 

nerovnoměrné rozložení směn anebo na ne příliš dobře rozvržený čas vlastního volna sester.  

Nejsilnější negativní vztah vykazuje položka „těším se nezávislosti a samostatnosti“, která může 

znamenat, že čím více sestry pracují samostatně, tím méně je pravděpodobné, že se projeví míra 

vyhoření. 

 

Tabulka 11. Korelace MBI-GS a oblasti pracovního života 

 

Korelační koeficient 

Mám toho v práci tolik, že se nestíhám věnovat svým osobním zájmům 0,67 

Nejsem si blízký/á se svými kolegy 0,52 

Nemám čas na práci, kterou je potřeba udělat 0,47 

Pro kariéru zde není podstatné, co znáte, ale koho znáte 0,46 

Po práci přijdu domů příliš unavený/á, abych dělal/a věci, které mě baví 0,46 

Mých snah si obvykle nikdo nevšímá 0,43 

Pracovat zde znamená dělat kompromisy s mými hodnotami 0,38 

Nedostává se mi dostatečného uznání za všechnu mou práci 0,34 

Na rozhodování má vliv upřednostňování oblíbenců 
 

0,28 

Často supluji práci ostatních členů zdravotnického týmu 0,11 
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Korelační koeficient 

Cíle organizace ovlivňují mé každodenní pracovní aktivity 0,07 

Po reorganizaci operačních oborů mám méně práce 0,04 

Intenzivně pracuji po dlouhá časová údobí -0,02 

Ošetřovatelské intervence vždy provádím dle ošetřovatelských -0,03 

Když jdu po skončení práce domů, hodím práci za hlavu -0,05 

Příležitosti se nabízejí výhradně podle zásluh -0,10 

Pacienti obvykle ocení, co pro ně dělám -0,10 

Řízení ošetřovatelské péče má svůj řád -0,17 

V této organizaci chci pracovat i v budoucnu -0,20 

Rozpisy služeb jsou spravedlivé vůči všem členům kolektivu -0,20 

Po reorganizaci operačních oborů došlo ke zlepšení -0,20 

Lidé u mne v práci si navzájem důvěřují, že zvládnou dané role -0,23 

Když mám pochyby o spravedlnosti nějakého rozhodnutí, mám k dispozici 
účinné prostředky, jak se odvolat 

-0,24 

Členové mého pracovního týmu spolu navzájem spolupracují -0,24 

Ostatní mi dávají najevo, že si mé práce váží -0,25 

Dokážu působit na management, abych získal/a vybavení -0,25 

Cíle mé osobní kariéry jsou konzistentní s cíli -0,26 

Svými návrhy mám možnost ovlivnit kvalitu práce na oddělení -0,28 

Moje práce je oceňována -0,29 

Zdroje jsou v naší organizaci rozdělovány spravedlivě -0,30 

Management přistupuje ke všem zaměstnancům spravedlivě -0,30 

S adaptováním se na novou organizační strukturu nemám problém -0,30 

Staniční sestra ocení dobře vykonanou práci -0,32 

Moje hodnoty a hodnoty organizace jsou podobné -0,36 

Mám dost času udělat v práci to, co je důležité -0,36 

Jsem členem kvalitního pracovního týmu -0,36 

Tato organizace dbá na kvalitu -0,37 
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Korelační koeficient 

Členové mého pracovního týmu komunikují otevřeně -0,37 

Mám kontrolu nad tím, jak dělám svou práci -0,41 

Znám svoji náplň práce -0,42 

V práci se těším profesionální nezávislosti/samostatnosti -0,50 

 

Výsledky výzkumu volný čas sester 

V níže uvedených grafech a tabulkách bychom popsali následující vztahy mezi životním stylem 

sester a mírou burnout. Životní styl jsme zkoumali pomocí dotazníku, který zahrnuje odpovědi 

sester, jak tráví volný čas, zda mají nezdravé návyky – kouření, jakým způsobem se stravují 

a do jaké míry funguje jejich sociální opora mimo zaměstnání 

Životní styl jsme sledovali v několika dimenzích a výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 12. 

Zajímalo nás, jak sestry odpočívají ve volném čase. Zda se věnují svým zálibám, zda 

vyhledávají aktivně společnost druhých lidí, sportují? Odpovědi zaznamenávaly na škále 1 – 

nikdy až po 4 – často. Při sledování následujícího grafu je patrná převaha volnočasových aktivit 

setkávání se s přáteli 38 %, následuje skupina 28 % sester, které se věnují svým zálibám, 

koníčkům, 17 % aktivně sportuje, 8 % sester se ve volném čase dívá na televizi a 7 % sester 

často navštěvuje kulturní akce. 

Tabulka 12. Volnočasové aktivity procenta 

  

Často Občas Málokdy Nikdy 

N % N % N % N % 

Televize 5 8,3% 35 58,3% 20 33,3% 0 0,0% 

Přátelé 23 38,3% 31 51,7% 6 10,0% 0 0,0% 

Sport 10 17,2% 28 48,3% 12 20,7% 8 13,8% 

Kultura 4 6,8% 28 47,5% 20 33,9% 7 11,9% 

Koníčky 16 27,6% 34 58,6% 6 10,3% 2 3,4% 

Zdroj: Dotazníkové šetření syndrom vyhoření 2011. 
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Kouření 

V následující tabulce č. 13 jsou zaznamenány výsledky, že 82 % sester nekouří a 18 % jsou 

pravidelní uživatelé. 

Tabulka 13. Uživatelé nikotinu u sester 

Jste kuřák? 

  N % 

Ano (>5 cigaret/den) 11 18,3% 

Ne 49 81,7% 

Zdroj: Dotazníkové šetření syndrom vyhoření 2011, N valid 60, (missing 1). 

 

Stravování 

Za zdravý životní styl jsme určili stravování minimálně 3x denně ve stejnou dobu (snídaně, 

obědy, večeře). V tabulce č. 14  je zachyceno, jak respondentky jí. 48 % sester odpovědělo, že 

se většinou nestravuje pravidelně, 26% sester většinou jí pravidelně, 6 % respondentů jí 

pravidelně každý den a 20 % sester se nestravuje pravidelně skoro nikdy. Největší počet sester, 

které odpovídaly ve výzkumném šetření, jsou ty, které většinou nejí pravidelně. Zaujímají 46 % 

z celkového počtu.  

 

Tabulka 14. Stravování sester 

Jíte pravidelně? 

  N % 

Ano, každý den 3 5,6% 

Většinou ano 14 25,9% 

Spíše ne 26 48,1% 

Skoro nikdy 11 20,4% 

Zdroj: Dotazníkové šetření syndrom vyhoření 2011, N valid 54, (missing 7) 
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Sociální opora 

Důležitý faktor pro udržování duševní rovnováhy sestry sehrává sociální opora, jak jsme uvedli 

v teoretické části. Komu se může svěřit se svými pracovními problémy? V odpovědích jsme 

nabídli sestrám označení i více možností. Z výsledků vyplývá, že nejčastěji, až 53 % odpovědí, 

se sestry svěřují a důvěřují partnerovi, 33 % odpovědí oslovených využívá rodinu a přátele, 

26% odpovědí všeobecných sester zahrnují kolegové, kterým se sestry svěřují. Pouhá 2 % jedna 

odpověď zněla: nikoho nemám. 

Tabulka 15. Sociální opora sester 

Komu se můžete svěřit o svých pracovních 
problémech? 

  N % 

Partnerovi 32 52,5% 

Rodině 20 32,8% 

Přátelům 20 32,8% 

Kolegům 16 26,2% 

Nikoho nemám 1 1,6% 

 

Testování hypotéz 

Nyní přistoupím k testování jednotlivých pracovních hypotéz. Využiji k tomu porovnání 

průměrů celkového i dílčích indexů MBI-GS v podskupinách (dle pracoviště) a také porovnání 

podílu podle kategorizované proměnné MBI-GS (III. tercil – vyhoření vs. I.-II. Tercil – 

v normě). Dále pak pokud jde o posouzení míry souvislosti mezi vyhořením a jednotlivými 

aspekty organizační kultury resp. životního stylu využiji, Pearsonovy korelační koeficienty. 

 

Hypotéza 1 

 Hypotéza č. 1 Nejvyšší míru syndromu vyhoření vykazují sestry na jednotce 

intenzivní péče. 

Pro sledování míry vyhoření v nemocnici jsme zvolili rozdělení sester do celků dle charakteru 

práce, jedna linie je ambulantní, druhá zahrnuje sestry ze standardních stanic a třetí setry 
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pracující na jednotce intenzivní péče. Průměrné hodnoty škály MBI-GS jednotlivých složek 

syndromu vyhoření v dotazníkovém šetření.  

Jak jsme již viděli v grafu číslo 1, nejčastěji sestry pociťují pracovní vytížení, zajímalo nás, zda 

se potvrdí hypotéza, že sestry JIP vykazují nejsilnější známky syndromu vyhoření. Graf č. 2 

znázorňuje, že jsou to zdravotní sestry ambulance a standardních stanic, které vykazují nejvyšší 

průměrnou hodnotu odpovědi ve složce cynismu a vytížení, dle ostatních stanic. Vyčerpání 

považují sestry za nejvíce obtěžující. Tato složka vyhoření má průměrnou známku 3. To značí, 

že se takto cítí pravidelně, několikrát do měsíce. Odosobnění neboli cynismus pociťují sestry 

ambulance jednou za měsíc či méně. Pracovní uspokojení pociťují sestry část, až jednou do 

týdne. Naopak sestry pracující na JIP vykazují ze všech sledovaných stanic nejnižší hodnotu 

průměrné odpovědi pro cynismus – 1 pociťují sporadicky, několikrát do roka a průměrnou 

hodnotu odpovědí pro vyčerpání – 2 pociťují tu a tam jednou za měsíc a méně. Výsledky 

výzkumu ukazují, že na JIP sestry pociťují méně radost z práce. Hodnota průměrné odpovědi 

má známku pro pracovní uspokojení 3 (pravidelně/několikrát do měsíce). Ani jedna naměřená 

průměrná hodnota odpovědi nedosáhla hranice kritické hodnoty. Dimenzi vyčerpání překročilo 

kritickou hodnotou 15 osob (5 sester ambulance, 10 sester ze standardních stanic), dimenzi 

cynismu překročilo kritickou hodnotu 10 sester (4 sestry ambulance a 6 sester standardních 

stanic), kritickou hodnotu pracovní efektivity překročilo 6 respondentů. 

Graf 2. Distribuce složek MBI-GS dle pracovního zaměření 

 
Hodnoty odpovědí respondentů s projevy syndromu vyhoření nabízí tabulka, která znázorňuje 

poměry (procenta) sester vykazující vyhoření a pracovníků bez známek na jednotlivých 
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pracovištích. Celková hodnota platí pro všechny respondenty a ukazuje, že 10% sester pociťuje 

známky vyhoření. Dále jsou v tabulce č. 16 popsány výsledky výzkumu dle pracovního 

zaměření. Ambulance vykazuje 19% sester se známkami syndromu vyhoření. Na JIP nemají 

známky syndromu vyhoření a mezi zdravotními sestrami ze standardních stanic je vyhořením 

ohrožených 11 %. 

Tabulka 16.MBI-GS četnosti procenta dle pracovního zaměření 

  

V normě Vyhoření (III.terc.) 

N % N % 

JIP 15 100% 0 0% 

Standardní stanice 25 89% 3 11% 

Ambulance 13 81% 3 19% 

Total 53 90% 6 10% 

 

 

Klíčovou pro mou diplomovou práci je otázka, zda míra vyhoření souvisí s organizační kulturou 

na pracovišti, kterou operacionalizujeme pomocí hodnocení šesti oblastí pracovního života 

(dotazník AWLS). Dále nás pak zajímá, ve kterých oblastech nalezneme věcně významné 

souvislosti a zda jde o ty vztahy, které předpokládá teorie. Při hledání míry vyhoření a faktorů 

z pracovního prostředí jsme použili Pearsonův korelační koeficient. Tabulka č. 17, je uvedená 

níže, znázorňuje jeho hodnoty pro šest dimenzí dotazníku AWLS a tří dimenzí vyhoření MBI-

GS. Interpretuji pouze hodnoty, které jsou mimo stupnici r=0,3 až -0,3, kdy r=0 jde o slabý 

vztah proměnných. V tabulce č. 17 jsou zvýrazněny významné vztahy. Dominantní hodnoty 

projevuje dimenze vytížení. Negativní vnímání všech oblastí pracovní činností působí na 

vyčerpání a cynismus. Opačně působí vztah AWLS s dimenzí MBI-GS pracovní efektivitou. 

Kladné vnímání všech šesti oblastí pracovního života zvyšuje pracovní uspokojení u dimenze 

spravedlnost a hodnoty je vztah proměnných slabý. 
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Tabulka 17. Korelace MBI-GS a oblasti pracovního života AWLS 

  
Pracovní 

efektivita Vyčerpání Cynismus 

Pracovní zatížení 0,43 -0,66 -0,52 

Kontrola nad vlastní prací 0,52 -0,47 -0,28 

Ocenění práce 0,39 -0,48 -0,11 

Vztahy-společenství 0,34 -0,38 -0,24 

Spravedlnost 0,17 -0,39 -0,39 

Hodnoty organiz./vlastní 0,18 -0,37 -0,44 

 

Dále jsme se ptali, jaké návrhy mají sestry pro vedení oddělení, a management nemocnice pro 

zmírnění stresu. Následující část práce obsahuje výsledky hodnocení otevřené otázky. Odpovědi 

jsme rozdělili do několika okruhů. Sestry měly možnost zaznamenat více návrhů. Odpovídalo 

48 sester. Neodpovědělo 13 sester. 

Návrhy sester jsou řazeny dle četností (procenta): 

 Odměnit sestry za práci finančně 14 (22 %). 

 Zajistit dostatek personálu 11 (18 %). 

 Podpořit pracovní týmy 10 (16 %). 

 Zlepšit organizaci práce na oddělení 8 (13 %). 

 Zajistit dostatek odpočinku mezi směnami 8(13 %). 

 Zlepšit komunikaci v organizaci 5 (8 %). 

 Zlepšit pracovní prostředí 5 (8 %). 

 Vyjasnění kompetencí 1 (2 %). 

Z návrhů sester vyplývá, že mají pocit finančního podhodnocení za práci, kterou vykonávají. 

Nedostatek personálu vnímají nárůstem přesčasových hodin, které vznikají absencemi sester – 

dovolená, nemoc. Pozitivní zjištění je, že respondentky mají zájem o setkávání se mimo 

zaměstnání, chtějí hovořit o problémech v práci, ale také trávit s týmem mimopracovní čas. 

Zlepšit organizaci práce a zajistit dostatek odpočinku má souvislost s dostatkem personálu. 

Sestry vnímají negativně, že nefunguje komunikace a některé kroky managementu neví s větším 

předstihem. Komplikovaná situace pro operační obory je to, že se nachází v prostorách 
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nemocnice, kde začne rekonstrukce. Negativní vliv na práci sester má nefunkční a nevyhovující 

prostředí.  

Souhrn: 

10 % sester vykazuje kritické hodnoty všech tří dimenzí vyhoření. Vyšší míra vyhoření je 

přítomna na ambulanci a standardním oddělení (vyčerpání, cynismus), ale naopak cítí 

uspokojení z práce. JIP sestry se cítí méně vyčerpané a odosobněné, ale jsou i méně 

uspokojeny z práce než ostatní sestry. Míra vyhoření ve srovnání s ostatními je na JIP 

nižší. Výsledky zavrhují hypotézu, že je míra vyhoření nejvyšší u sester na JIP. 

Nejvýrazněji ovlivňuje míru vyčerpání a cynismu pracovní přetížení. Čím větší mají sestry 

kontrolu nad svou prací, tím je jejich práce více uspokojuje. Sestry samy navrhují 

managementu nemocnice, aby je finančně odměnil, zajistil dostatek personálu. 

 

Hypotéza 2 

 Hypotéza č. 2. Vnímání vztahů na pracovišti ovlivňuje míru vyhoření sester. 

Tato hypotéza byla testována pomocí položek v dotazníku AWLS – vztahy. Míru vztahu mezi 

vyhořením a vztahy na pracovišti jsme ověřovali výpočtem Pearsonova korelačního koeficientu 

1 - -1, který naznačuje možný vztah mezi proměnnými.  

Mezi hodnocením vztahů na pracovišti a rozvojem syndromu vyhoření u všeobecných sester 

existuje záporná korelace. To znamená, že čím více sestry pociťují známky vyhoření, tím méně 

kladně hodnotí vztahy na pracovišti a v kolektivu. Jednotlivé složky vyhoření fungují dle 

korelačního koeficientu podobně. Čím jsou více emočně vyčerpané a označují projevy 

depersonalizace, tím méně jsou spokojeny v kolektivu. Pouze složka pracovní efektivita získala 

kladnou hodnotu a to můžeme vysvětlit. Pracovní efektivita je dotazovanými vnímána jako 

kladný pocit z dobře vykonané práce. Čím více je pozitivní vztah na pracovišti mezi kolegy, tím 

více mají sestry pocit z dobře vykonané práce.  
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Tabulka 18. Korelace Vztahy AWLS a MBI-GS 

  
Vztahy-společenství 

[AWLS] 

Vyhoření - celk.index (V.kvartil) -0,45 

Pracovní efektivita [MBI-GS] 0,34 

Vyčerpání [MBI-GS] -0,38 

Cynismus [MBI-GS] -0,24 

 

 

Negativní vnímání vztahů na pracovišti má vliv na míru vyhoření. Čím více negativně jsou 

vztahy vnímány, tím více sestry pociťuje vyhoření. Kladně vnímané vztahy na pracovišti 

mají pozitivní vliv na pracovní efektivitu. 

2/3 sester pokládá svůj pracovní kolektiv za kvalitní a navzájem spolupracující, polovina 

sester vyjadřuje vzájemnou blízkost s kolegy, důvěřuje členům v týmu a věří, že zvládají 

svoje role.  Méně než polovina respondentů si myslí, že členové týmu komunikují otevřeně. 

Hypotéza se tedy potvrdila. 

 

Hypotéza 3 

 Hypotéza č. 3. Sestry preferují stejné hodnoty jako organizace. 

Následující část práce ověřuje hypotézu č. 3. Výsledky dotazníku AWLS a otevřené otázky, 

které jsme sestrám pokládaly, abychom zjistili shodu či neshodu v pojetí hodnot. Hypotéza je 

testována položkami dotazníku AWLS z oblasti hodnoty a výsledkem dvou otevřených otázek 

a hodnotou korelačního koeficientu dimenze hodnoty AWLS – MBI-GS  

Výsledky otevřených otázek hodnoty: 

Hodnoty organizace: 

1. Kvalitní péče. 

2. Bezpečná péče. 

3. Finanční úspory. 
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Hodnoty sester: 

1. Spokojený klient. 

2. Kvalitní péče. 

3. Finanční zisky. 

Sestry chtějí pracovat v této organizaci i v budoucnu, polovina dotázaných sester pociťuje 

cíle stanovené organizací v každodenních činnostech a myslí si, že organizace dbá 

o kvalitu. Polovina sester dělá kompromisy mezi hodnotami organizace svými hodnotami. 

Respondenti si myslí, že organizace zastává hodnoty kvalitní péče, dbá o bezpečnost 

klientů a samozřejmě pracuje s co nejmenšími náklady. Sestry chtějí kvalitní 

ošetřovatelskou péči pro pacienta a dobrou mzdu. Korelační koeficient hodnot naznačuje 

významné souvislosti s mírou vyhoření v dimenzi vyčerpání a cynismu. V oblasti pracovní 

efektivity jde o slabý vztah. Hypotéza se z části nepotvrdila. 

Názor sester nachází neshodu v zásadě u třetí hodnoty. Jde o opačné póly financí. První dvě 

místa pro hodnoty organizace jsou vymezena spíše formálními procesy – standardy, řídícími 

dokumenty. Sestry mají své preference zaměřené na klientskou spokojenost. Hypotéza se z části 

nepotvrdila. 

 

Hypotéza 4 

 Hypotéza č. 4 Sestry považují za důležité zajistit dostatek ošetřovatelského 

personálu na oddělení. 

 Tato hypotéza byla testována výsledky výzkumu z dotazníkového šetření pomocí dotazníku 

vlastní konstrukce a na položce (AWLS) vytížení, pomocí vyhodnocení otevřené otázky „Co 

samy navrhujete vedení nemocnice pro snížení stresu?“ 

Výsledky výzkumu v oblasti řízení práce v oblasti ošetřovatelství jsme situovali do několika 

položek, které zjišťovaly, jak sestry vnímají organizaci práce na stanicích. Zajímalo nás, zda 

znají své kompetence, zda mají rovnoměrně rozvržené služby, zda sestry vnímají ocenění ze 

strany vedoucího. 89% sester je přesvědčeno o systematickém plánu řízení ošetřovatelské péče. 
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Uvědomují si plně postupy svých činností dle daného řádu oddělení. 88 % sester udává, že 

ošetřovatelské intervence provádí dle standardů ošetřovatelské péče. Téměř 100 % souhlas 

vyjádřily sestry se znalostmi svých kompetencí daných v náplni práce. Polovina dotazovaných 

si myslí, že rozpis služeb je spravedlivý vůči všem členům týmu. 39 % tj. méně než polovina 

sester vyjádřila, že často zastávají práci i jiných členů týmů. Ocenění a uznání od vedoucích 

oddělení vyjádřilo 58 % respondentů. Lze říci, že intenzita práce sestry vyčerpává u 2/3 

dotazovaných, polovina sester intenzivně pracuje po dlouhá časová období. Je patrné, že 

sestry nepociťují to, že suplují práci ostatních, ale intenzitu práce vnímají jasně. Hypotéza 

se z části nepotvrdila. 

Tabulka 19. Názory na personální obsazenost, četnosti, procenta 

  

Naprosto 
souhlasím 

Spíše 
souhlasím 

Těžko říci 
Spíše 

nesouhlasím 
Naprosto 

nesouhlasím 

N % N % N % N % N % 

Intenzivně pracuji po dlouhá 
časová údobí 

10 16,4% 28 45,9% 19 31,1% 4 6,6% 0 0,0% 

Rozpisy služeb jsou spravedlivé 
vůči všem členům kolektivu 

1 1,6% 29 47,5% 25 41,0% 5 8,2% 1 1,6% 

Často supluji práci ostatních členů 
zdravotnického týmu 

3 4,9% 21 34,4% 10 16,4% 27 44,3% 0 0,0% 

           

 

 Nakolik souhlasíte s následujícími výroky? 

 Pozn.: 1=naprosto nesouhlasím; 5=naprosto souhlasím 

Zdroj: Dotazníkové šetření syndrom vyhoření 2011. 

Dále jsme zkoumali, počet sester na stanicích, které dosáhly kritické hodnoty ve vytíženosti 

AWLS a v položce „rozpisy služeb jsou spravedlivé vůči všem“ a v položce „často supluji práci 

ostatních členů zdravotnického týmu“. Více, než polovina dotazovaných sester na ambulanci má 

pocit, že zastává práci někoho jiného a na standardním oddělení je to polovina sester. Při 

porovnání proměnných AWLS a MBI-GS potvrzuje silný negativní vztah hodnota Pearsonova 

korelačního koeficientu mezi intenzitou práce a dimenzí vyčerpání a cynismu. 
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Tabulka 20. Četnosti kladných odpovědí na položce suplování, rozpisy služeb, intenzita 

práce dle stanic 

 N JIP N Stand.st N ambul 

Rozpisy služeb 15 2 28 2 16 1 

Suplování práce 15 4 28 14 16 9 

AWLS vytížení 15 4 28 12 16 6 

 

Sestry znají své kompetence, pracují dle ošetřovatelských standardů a vnímají 

systematické řízení ošetřovatelské péče. 1/2 sester si myslí, že služby na stanici jsou 

spravedlivé vůči všem členům týmu, dostává se jim dostatečné ocenění a uznání. 1/3 sester 

pociťuje časté suplování jiných členů v týmu, nejvíce na ambulanci. Sestry samy navrhují, 

že cítí potřebu nedostatku personálu na stanicích 

 

Hypotéza 5 

 Hypotéza č. 5. Reorganizace oddělení zlepšila organizaci práce na oddělení. 

Předcházející část práce zkoumala pocity sester na úrovni stanic a přímé práce s pacienty. Nyní 

nás zajímalo, jak se sestry dívají na organizaci jako celek. Testovali jsme stanovenou pracovní 

hypotézu pomocí části AWLS dotazníku přidaných položek vlastní konstrukce. V nedávné době 

došlo k reorganizaci interních a operačních oborů jak jsme uvedli v kapitole 3.3. Prostředí 

výzkumu. Hodnocení položek, zda došlo ke zlepšení organizace práce, zda je intenzita práce 

ještě větší po reorganizaci nebo, zda sestry pociťují problémy s adaptací na novou strukturu, 

uvádíme dále. 55 % sester zastává názor, že reorganizací struktury, nedošlo ke zlepšení 

organizace práce na oddělení. 80 % respondentů si nemyslí, že by práce bylo méně a 52 % 

dotazovaných nemá s novým organizačním řádem problém. 
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Tabulka 21. Názory na reorganizaci operačních oborů 

  

Naprosto 
souhlasím 

Spíše 
souhlasím 

Těžko říci 
Spíše 

nesouhlasím 
Naprosto 

nesouhlasím 

N % N % N % N % N % 

Po reorganizaci operačních oborů 
došlo ke zlepšení 

0 0,0% 5 8,3% 22 36,7% 20 33,3% 13 21,7% 

Po reorganizaci operačních oborů 
mám méně práce 

0 0,0% 1 1,7% 11 18,3% 31 51,7% 17 28,3% 

S adaptováním se na novou 
organizační strukturu nemám 
problém 

1 1,7% 31 51,7% 15 25,0% 9 15,0% 4 6,7% 

 

 Nakolik souhlasíte s následujícími výroky? - Reorganizace operačních oborů 

 Pozn.: 1=naprosto nesouhlasím; 5=naprosto souhlasím 

Zdroj: Dotazníkové šetření syndrom vyhoření 2011 

 

V následující tabulce č. 21. Jsou znázorněny četnosti kladných odpovědí dle stanic, které 

vyjadřují nesoulad hodnot s organizací. Nedošlo ke zlepšení, tento názor je na standardních 

stanicích, sestry ambulance nemají problém s adaptováním se na novou strukturu, ale nemají 

míň práce. 

Tabulka 22. Četnosti kladných odpovědí dle stanic 

  

JIP 
Standardní 

stanice 
ambulance 

N 
 

N 
 

N 
 

Po reorganizaci operačních oborů došlo ke zlepšení 15 8 27 15 16 7 

Po reorganizaci operačních oborů mám méně práce 15 12 27 19 16 16 

S adaptováním se na novou organizační strukturu nemám 
problém 

15 4 27 8 16 0 

 

Demografické údaje neovlivňují zásadně vnímání reorganizace oddělení sestrami. 
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Sestry nemají problém s adaptací na novou organizační strukturu a myslí si, že nová 

organizační struktura nepřinesla zlepšení organizace práce na oddělení a sestry nemají 

méně práce. Hypotéza se nepotvrdila. 

 

Hypotéza 6 

 Hypotéza č. 6 Zdravý životní styl sester umožňuje zvládat stres na pracovišti. 

Tuto hypotézu jsme ověřovali pomocí výsledků dotazníku vlastní konstrukce a výsledky MBI-

GS. Pro zjištění vztahu mezi zdravým životním stylem a mírou vyhoření jsme použili Pearsonův 

korelační koeficient. Životní styl jsme sledovali v několika dimenzích. Zajímalo nás, jak sestry 

odpočívají ve volném čase. Zda se věnují svým zálibám, zda vyhledávají aktivně společnost 

druhých lidí, sportují? Životní styl sester jsme rozdělily na zdravý a nezdravý. 

Pro určení zdravého životního stylu jsme položky hodnotili takto volnočasové aktivity: Dívání 

se na televizi nikdy, málokdy, a u ostatních položek trávení volného času škálu občas, často. 

V položce kouříte záporné odpovědi, v položce stravování škálu ano každý den, většinou ano. 

Položka sociální opory byla zahrnuta do součtu odpovědí, pokud neobsahovala zápornou 

odpověď. Ve výsledcích výzkumu je patrná převaha sester, které svůj volný čas tráví s přáteli 

38%, následuje skupina 28% sester, které se věnují svým zálibám, koníčkům, 17% aktivně 

sportuje, 8% sester se ve volném čase dívá na televizi a 7% sester často navštěvuje kulturní 

akce. Nekouří 82% sester. 29% sester jí většinou pravidelně a 6% jí pravidelně každý den. 

Sociální oporu 2% sester. Pro vyjádření vztahu mezi mírou vyhoření a zdravým způsobem 

života sester jsme použili Pearsonův korelační koeficient. Níže uvedená tabulka ukazuje 

záporné hodnoty, které lze vysvětlit tím, že čím je menší míra vyhoření sester, tím více sestry 

vedou aktivnější a zdravější způsob života. To znamená jí pravidelně, mají sociální oporu 

v okolí, které je podporuje, aktivně tráví volný čas a odpočívají po pracovním dni, neužívají 

návykové látky. Hodnota pracovní efektivity se objevuje nad hodnotou 0,3, můžeme usuzovat, 

že čím více sestry provozují aktivní životní styl, tím více cítí pracovní uspokojení.  
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Následující tabulka ukazuje hodnoty korelace zdravého životního stylu a celkové dimenze 

vyhoření i jednotlivých složek MBI-GS. 

Tabulka 23. Korelace MBI-GS a zdravý životní styl 

  
Zdravý životní způsob 

(F1, PCA) 

Vyhoření - celk.index (V.kvartil) -0,58 

Pracovní efektivita [MBI-GS] 0,30 

Vyčerpání [MBI-GS] -0,55 

Cynismus [MBI-GS] -0,55 

 

Vliv nezdravého životního stylu sester je vyjádřen v níže uvedených tabulce. Odpovědi sester, 

které zahrnovali v položce dívání na TV (3) občas, (4) často to znamená hodnota odpovědi nad 

2,5. Položky - setkávání se s přáteli, sport, kultura, záliby s hodnotou odpovědi pod hranici 2,5. 

Dále položka kouření, zde byly zahrnuty sestry, které označily kladnou odpověď. Položka 

stravování zahrnovala hodnotu odpovědi nad 2,5 škály – 3 (spíš ne), 4 (skoro nikdy). Položka 

sociální opora představovala odpověď, nikoho nemám. Pro určení vztahu mezi mírou vyhoření 

a jednotlivých složek byla použita Pearsonova korelace. Její hodnoty jsou pod 0,3 až po -0,1. 

Nejvyšší hodnotu 0,3 představuje emoční vyčerpání. Nesprávná životospráva sester zvyšuje 

míru psychické lability a pracovní nápor může přinášet sestrám emoční a fyzické vyčerpání. 

Vliv nezdravého životního stylu se odráží na spokojenosti sester. Čím více cítí pracovní 

uspokojení tím méně žijí nezdravě. 

 

Tabulka 24. Korelace MBI-GS a nezdravý životní styl 

  
Nezdravý životní 
způsob (F2, PCA) 

Vyhoření - celk.index (V.kvartil) 0,18 

Pracovní efektivita [MBI-GS] -0,05 

Vyčerpání [MBI-GS] 0,26 

Cynismus [MBI-GS] 0,17 

(missing 6) 
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Aktivní životní styl snižuje míru vyhoření, vyčerpání a cynismus všeobecných sester. 

Aktivní životní styl má vliv na pracovní efektivitu. Nezdravý životní styl má negativní 

dopad na zvládání stresu v zaměstnání Sestry cítí emoční a fyzické vyčerpání. 

 

Shrnutí hlavních zjištění a diskuze 

V následující části práce je prezentována diskuse výsledků výzkumu. Nejprve se zabývám 

zjištěnými faktory pracovního prostředí, dále jaký mají vliv na míru vyhoření sester a také se 

pokusím o porovnání s modelem studie Maslach, Leiter (2004). 

Zkoumaná populace sester, které pracují na standardním oddělení a ambulanci nemocnice 

okresního typu vykazuje známky syndromu vyhoření asi v 10 % z 61 dotazovaných. Míra 

vyhoření byla měřena ve třech dimenzích pomocí indexů MBI-GS a celkovým indexem. Míru 

vyhoření sester dominantně podtrhuje dimenze vyčerpání a depersonalizace. Při zkoumání 

příčin pracovního vyhoření jsem uplatnila model, který sleduje faktory pracovního prostředí 

(šest dimenzí konceptu AWLS), který jsem rozšířila o detailnější zachycení pracovních 

podmínek v konkrétních podmínkách reorganizace proběhlé v naší nemocnici. Jedná se o změnu 

se snížením počtu lůžkového fondu pro operační obory a následné sloučení několika odborností 

chirurgických oborů (chirurgie, ortopedie, urologie a otorinolaryngologie) v jeden 

ošetřovatelský celek SOLF OO. Dále jsem výzkum rozšířila o zkoumání faktorů spjatých 

s mimopracovním životem sester (aktivní životní styl). 

Negativní vnímání dimenze vytíženosti (AWLS) zvyšuje míru vyhoření ve složce vyčerpání a 

cynismu. Naopak pracovní uspokojení roste při menším zatížení sester. Pravděpodobně je 

pracovní vytížení způsobené nárůstem pracovních činností spojených s příjmy a propuštěními 

pacientů při redukci lůžek, dále nedostatkem personálu na stanicích a suplováním za ostatní 

členy týmu. V nemocnici se dle výsledků výzkumu projevuje vyšší míra vyhoření u sester, 

pracujících na ambulance a standardní stanici. Možná se jedná o důsledek reorganizace oddělení 

operačních oborů, a jde o problém v celé organizaci, protože došlo k restrukturalizaci lůžkového 

fondu, týkající se především standardních stanic (na JIP ke změnám nedošlo), počet ošetřených 

pacientů neklesá a tím dochází, k velkému tlaku na lůžka. To v praxi znamená, že přijímaní 

pacienti k plánovaným výkonům musí mít volné lůžko a je nutné na stanicích počítat s rezervou 
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lůžek pro příjmy pacientů s akutními onemocněními. Na standardních stanicích tak jde o daleko 

větší obrat pacientů přijatých a propuštěných, než před reorganizací Sestry cítí i časovou tíseň, 

která by mohla být způsobena velkou vzdáleností některých stanic od komplexu operačních 

sálů. Během tohoto roku se nemocnice připravuje na zahájení rekonstrukce chirurgického 

pavilónu a provozy jednotlivých standardních stanic se postupně přesouvají do jiných částí 

nemocnice, kde jsou vhodnější prostory. Chirurgické obory jsou vždy součástí komplexu 

s operačními sály a nyní dochází k přesouvání a rozptylování stanic do vzdálenějšího interního 

pavilónu. Při doprovázení pacientů z operačních sálů – resp. z pooperačních pokojů, jde o 

fyzicky i časově náročnou akci. Zhoršila se tím i komunikace mezi stanicemi chirurgie. Výzkum 

prezentovaný v této diplomové práci přináší další zjištění, které se týká suplování sester za 

ostatní členy v týmu. Nemocnost, absence, vybírání dovolené to jsou příčiny, kdy sestry tráví 

čas navíc v práci za kolegyně a tím se krátí čas určený pro odpočinek a sestry nemají dostatečný 

prostor pro relaxaci. Návrhy sester pro zmírnění pracovního stresu, které vyplynuly 

z  otevřených otázek v dotazníkovém šetření, lze ve stručnosti shrnout takto: finanční odměny, 

zajistit dostatek personálu a podporovat týmy. 

Pocit nepodílení se na chodu oddělení může snížit pracovní efektivitu a zvýšit míru vyčerpání 

v dimenzi vyhoření. Jde o pocit malého vlivu na rozhodování o tom, jak získat potřebné zdroje, 

které ovlivňují činnosti sester. Tento pocit může pramenit i z toho, že již dlouhou dobu 

management organizace projednává celkovou rekonstrukci chirurgického pavilónu. Sestry 

pracují v nevyhovujících podmínkách, nakupování nového vybavení nebo modernizace je 

odkládána na neurčito. To může posilovat neshodu sestrami a managementem. 

Na druhou stranu je jistě pozitivní, že sestrám se dostává sociální odměna. Vnímají, že klienti je 

za dobrou péči ocení. Tím se naplňuje jejich náročná role. Jde o pocit vnitřního uspokojení, že 

náročná práce, kterou dělají, není marná. Nicméně dochází k neshodě v očekávání sester 

v peněžní odměně za vykonanou práci, zejména pokud jde o práci na směny, práci 

s biologickým materiálem a zvýšené riziko infekce, expozici chemických látek. Očekávají, že 

mzda se bude zvyšovat, ve skutečnosti však dochází ke snižování platů, snižování příplatků za 

noční směny, svátky, víkendy. Korelace MBI-GS potvrzuje skutečnost, že čím je větší pocit 

odměny za práci sester, tím méně se projeví míra vyčerpání a tím je menší riziko vyhoření. 
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Také negativní vnímání vztahů na stanici zvyšuje míru vyhoření a snižuje pracovní uspokojení. 

Všeobecné sestry pokládají svůj pracovní kolektiv za kvalitní a navzájem spolupracující, 

polovina sester vyjadřuje vzájemnou blízkost s kolegy, důvěřuje členům v týmu a věří, že 

zvládají svoje role. Nicméně to, že členové týmu komunikují otevřeně, si myslí pouze méně než 

polovina respondentek. Základní podmínkou spokojenosti sester je dobré vnímání vztahů na 

pracovišti a je patrné, že sestry zde spatřují stěžejní problém v komunikaci. Je možné, že 

dochází ke zpomalení převodu informací od managementu k jednotlivým pracovníkům. Na 

úrovni stanic jde o dlouhodobý problém. Docházením sester na směny nejsou jednotlivě 

přítomny všem změnám provozu ani novým systémům. Otázka je jakým způsobem jsou zvyklé 

nové informace si vzájemně předávat. Ze zkušenosti vím, že jednotlivé stanice nemají jednotný 

systém pro tok informací. Druhý problém je, že sestry nepovažují vzájemnou komunikaci za 

příliš otevřenou. Právě směny a střídání se ve službě sebou nesou nevyřešené osobní konflikty, 

pomluvy a nedorozumění. Svou blízkost mohou vnímat i na základě velikosti nemocnice a na 

základě delší doby zaměstnání. Průměrná délka zaměstnání u organizace je u sledovaných 13 

let. Zde by bylo nepochybně zajímavé, podrobněji se věnovat zkoumání vlivu řízení chodu 

stanic a vystopovat konkrétní problémy komunikace sester. 

Míru vyhoření negativně ovlivňuje vnímání spravedlnosti v organizaci. Sestry si myslí, že pro 

kariérní postup musí mít známosti, příležitosti se nenabízejí podle zásluh, že management 

neuplatňuje spravedlivý přístup ke všem a zdroje organizace nejsou spravedlivě rozdělovány. 

Dle modelu Maslach, Leiter (2004) vnímají-li zaměstnanci své pracovní prostředí jako 

spravedlivé, daleko lépe přijímají velké organizační změny. Korelace mezi mírou vyhoření a 

dimenzí spravedlnosti AWLS naznačuje slabý negativní vztah. Významná je negativní 

souvislost mezi hodnocením spravedlnosti a vyčerpáním a cynismem. 

 

Sestry pociťují jako problém časté suplování jiných členů v týmu, avšak zde má korelace 

s vyhořením velmi slabý vztah závislosti. Můžeme se domnívat, že nahrazování sester se 

promítne do dimenze MBI-GS vyčerpání. Sestry zastávají velice důležité místo v týmu pečující 

o pacienta. Absence sestry na pracovišti, ať už z jakéhokoliv důvodu je velmi žhavým 

problémem celého zařízení. V případě nutnosti někoho nahradit, není kým. Sestrám tak narůstají 

přesčasové hodiny, v důsledku čehož se krátí doba pro odpočinek a relaxaci.  
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Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že sestry nemají problém s adaptací na novou 

organizační strukturu. Nicméně si myslí, že nová organizační struktura nepřinesla zlepšení 

organizace práce na oddělení a nemají tak méně práce. Myslím si, že vzniká tlak směrem 

rozšiřování své dovednosti a odbornosti, což by mohlo mít z dlouhodobé perspektivy kladný 

vliv. Sestry se naučí nové praktické činnosti v jiném oboru.  

Sestry uvádějí, že chtějí pracovat v organizaci i v budoucnu, polovina dotázaných pociťuje cíle 

stanovené organizací v každodenních činnostech a myslí si, že organizace dbá o kvalitu. Přesto 

polovina sester vnímá pracovní situaci tak, že dělá kompromisy mezi hodnotami organizace a 

svými hodnotami. Toto zjištění by mohlo pravděpodobně souviset s menší regionální nabídkou 

pracovních míst a menší fluktuací sester. V organizaci by se tento problém mohl promítat 

v poměrně stálé personální obsazenosti a mohl by souviset i s přesvědčením sester, že chtějí 

v organizaci setrvat nadále. Sestry si myslí, že organizace zastává hodnoty kvalitní péče, dbá 

o bezpečnost klientů a samozřejmě s co nejmenšími náklady. Sestry chtějí kvalitní 

ošetřovatelskou péči pro pacienta a dobrou mzdu. Je pravděpodobné, že organizace i sestry se 

shodnou na kvalitě péče o pacienta, ale pociťují velkou neshodu v hodnotě financí. Každá strana 

drží opačný konec provazu. Neshoda dle Maslachové, Leitera v hodnotách zaměstnavatele 

a zaměstnanců vede k tomu, že zaměstnanci častěji dělají kompromisy mezi tím, co by chtěli 

dělat a co doopravdy dělají. Korelace vyhoření a dimenze AWLS - hodnoty naznačuje pouze 

slabý pozitivní vztah mezi pocitem uspokojení z práce a negativní souvislost s vyčerpáním a 

cynismem. 

Z návrhů sester vyplývá, že mají pocit finančního podhodnocení za práci, kterou vykonávají. 

Nedostatek personálu vnímají nárůstem přesčasových hodin, které vznikají absencemi sester – 

dovolená, nemoc. Pozitivní zjištění je, že respondentky mají zájem o setkávání se mimo 

zaměstnání, chtějí hovořit o problémech v práci, ale také trávit s týmem mimopracovní čas. 

Sestry vnímají negativně málo otevřenou komunikaci ze strany managementu. Komplikovanou 

situací pro operační obory je to, že se nachází v prostorách nemocnice, kde začne rekonstrukce. 

Negativní vliv na práci sester má nefunkční a nevyhovující prostředí, proto sestry navrhují 

zlepšení pracovního prostředí. 

Další zjištění ohledně vztahu životního stylu (mimopracovních aktivit) k pracovnímu vyhoření, 

potvrzuje pozitivní vliv zdravého způsobu života sester na vyhoření. Jde o to, že sestry by měly 
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dbát na životosprávu a pečovat o svou pohodu, aby zvládaly lépe náročné situace v práci. Je 

pravděpodobné, že při zvýšeném počtu odpracovaných hodin, se sestry nedokáží plně 

odreagovat a v pracovním prostředí zátěž působí negativně. Nejvyhledávanější volnočasovou 

aktivitou dotázaných sester je setkávání se s přáteli a věnování se svým zálibám, koníčkům. 

Naproti tomu třetina sester nepreferuje ve svém osobním volnu návštěvu kulturních akcí, sport a 

sledování televize. Z toho je možné usuzovat, na únavu sester po pracovní činnosti, kdy volí 

raději klidnější aktivity pro odpočinek. Polovina respondentek občas sportuje. Za významné 

považuji zjištění, že sestry upřednostňují ve svém životním stylu nekouřit. Naproti tomu 

stravování je u dotázaných v polovině případů nepravidelné. Je pravděpodobné, že sestry jsou 

v časově náročném pracovním prostředí a z tohoto důvodu nejí pravidelně. Může se jednat i o 

nesprávný návyk, který následně uplatňují ve svém volnu. Sestry, účastnící se ve výzkumné 

studii, udržují duševní rovnováhu tím, že se svěřují se svými problémy partnerovi a dále pak 

rodině, přátelům. Pouze jedna dotazovaná osoba nemá nikoho. Důvody proč se setry nesvěřují 

se svými problémy mohou pramenit i z pocitu, že v domácím prostředí by nenašly porozumění a 

proto považuji za vhodné umožnit sestrám pohovor v rámci organizace s psychologem. 

 

3.8 Podklady pro opatření 

Tato kapitola se zabývá návrhy opatření, která by mohla vést ke zmírnění nebo odstranění 

faktorů, které nepříznivě působí na sestry. Tato část práce poslouží jako podklad pro rozhovory 

s managementem oddělení a nemocnice. 

Na pracovištích operačních oborů byly zjištěny faktory, které mohou působit míru vyhoření 

sester. Jedná se o pracovní vytížení, které sestry vnímají negativně. Pro mapování psychické a 

fyzické zátěže sester by bylo vhodné zavést nástroj, který by měřil intenzitu práce a sledoval 

psychické parametry sester při zvládání stresu. 

Pro určení míry zátěže je možné použít Meisterův dotazník (Ježorská, 2012), zkoumá vliv 

intenzity práce na psychiku. Jeho předností je stručnost, srozumitelnost a dobrá reliabilita. 

Dotazník slouží ke zkoumání, jak lidé vnímají svou pracovní zátěž (Žídková, Hladký, 1999 in 

Ježorská, 2012). Dotazník tvoří 10 položek posuzovaných na pětibodové hodnotící od „vůbec 

nesouhlasím“ (1) po „plně souhlasím“(5). Dotazník zjišťuje faktory a stupeň pracovní zátěže, 
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které se klasifikují ve třech stupních. Lze jej použít individuálně i skupinově a zátěž je měřena 

i dle pohlaví. Položky dotazníku zjišťují časovou tíseň práce, uspokojení z práce, pocit 

psychické zátěže spojené s odpovědností za práci, zainteresovanost pro práci, odpoutání se 

z pracovních problémů, udržení pozornosti, nervozitu v práci, intenzitu práce v závislosti na 

čase, psychickou únavu v závislosti na čase. Z výzkumu Ježorské vyplynulo, že existuje 

signifikantní korelace mezi mírou pracovní zátěže a vyhořením sester. 22% dotazovaných sester 

dosáhly II. stupňě zátěže. Při opakovaném působení tohoto stupně může pravidelně docházet 

k dočasnému ovlivnění subjektivního stavu, výkonnosti. Zátěž stupeň III. se objevil u 4% sester, 

kdy již nelze vyloučit možné působení zátěže na zdravotní stav.  I. Stupeň zátěže dosáhlo 74% 

sester. Tato skupina není ohrožena zátěží, která by mohla negativně ovlivnit jejich zdraví či 

pracovní výkon. (Ježorská, 2012). 

V souvislosti se zamýšlením se nad úpravami pracovních podmínek tak, aby se předcházelo 

vyhoření, zvláště u sester, které se cítí vytížené psychicky i fyzicky. Je možné uvažovat 

o prostoru, místnost, kde by došlo k uvolnění a odpočinku (Křivohlavý, 2012). Jedná 

se o prostor, který není součástí oddělení a kam se sestry mohou uchýlit v době, kdy je stres 

začne zmáhat. 

Následující návrh pro vyrovnání se se zátěžovou situací sestry, mi přijde vhodné využít 

individuální konzultace psychologem nemocnice. Jde o to, že je možné využít vnitřních zdrojů 

organizace k pomoci sestrám od psychických problémů způsobených pracovním stresem. 

Navrhnout organizaci, zda je možné, aby pracovali se zaměstnanci. 

K dalším návrhům na opatření dle autorky patří edukace sester v oblasti vyhoření, především 

techniky, které uvolňují stres a napětí z pracovního procesu.  

Faktor pracovního prostředí kontrola práce sestrám působí problém v pocitu nepodílení se na 

chodu organizace. Pravděpodobně by mohlo jít o zhoršenou komunikaci mezi managementem 

nemocnice a sestrami. Souvislost jistě má i pocit nespravedlnosti v postupech organizace, 

a dochází k hodnotovým neshodám mezi zaměstnanci a organizací. Příčina by se mohla týkat 

celkově omezování nákladů nemocnice. Dochází ke konfliktu hodnot. Organizace má 

nastavenou určitou třídu kvality servisu pro klienty, přímou obsluhu klientů zajišťuje sestra, 
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která má pocit, že má malou mzdu a pokud nedodrží náklady např. na materiál, tak se jí mzda 

ještě sníží.  

Návrh opatření ke zlepšení komunikace mezi organizací a zaměstnanci je zjišťování 

spokojenosti zaměstnance. Dle autorů Kaliliath, Moris výzkumu zabývajícím se vlivem 

pracovní spokojenosti sester na míru vyhoření. Výsledky ukázaly, že pracovní nespokojenost 

sester má vliv na vyšší míru citového vyčerpání. Podrobně je popsán v části práce (kap. 2.4.2.) 

Výzkumy v zahraničí. 

Komplexní řešení pro sestry nabízí skupinová supervize, má podpůrný i vzdělávací charakter. 

Supervize je optimální metoda, která vytváří stimulující prostředí a mobilizuje zdroje. 

 

Navrhovaná opatření: 

 Měření intenzity práce. 

 Místnost pro uvolnění. 

 Edukace zaměstnanců burnout. 

 Individuální konzultace s psychologem. 

 Dotazníky spokojenosti. 

 Supervize. 

 

3.9 Výsledky druhé části výzkumu 

V následující kapitole předkládám data z individuálních rozhovorů, s managementem 

nemocnice. Na domluvených schůzkách s náměstkyní pro ošetřovatelskou péči a s vedoucí 

personálního oddělení jsem prezentovala výsledky výzkumu a předložila návrhy jednotlivých 

opatření. Dále popisuji průběh rozhovorů a reakce kladné či záporné na navrhovaná opatření. 

3.9.1 Rozhovor s vedoucí personálního oddělení 

Za důležité považuje edukaci všech zaměstnanců v problematice burnout … v nemocnici 

proběhlo několik školících akcí k tématu syndrom vyhoření loni a letos na jaře. Potvrdila mi, že 

sestry cítí vytížení a že by ráda pracovala na tom, aby se systematicky vyškolil personál 
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nemocnice. ….je to běh na delší trať, účinný kurz trvá celý den a je pouze pro 20 účastníků, ale 

mělo to dobrý ohlas, všichni kladně hodnotili praktické ukázky, jak se od stresu uvolnit. 

Místnost pro uvolnění mi vedoucí personálního potvrdila, že není problém, ……jen v době 

rekonstrukce, nevím co, kde najdeme. Dále jsme hovořily o výstupech z dotazníkového šetření 

o spokojenosti zaměstnanců, které proběhlo na počátku roku. Zajímaly mě výstupy a hodnocení. 

…..neměla jsem zatím čas zveřejnit výsledky, ale v příštím čísle nemocničního měsíčníku to 

bude. Mnoho připomínek ze strany zaměstnanců se objevilo na konto konstrukce dotazníku, je 

spíš orientovaný na spokojenost klienta. Například zaměstnanci odpovídaly na otázku, jak je 

pacient spokojen s prostředím atd., zdá se mi že, je třeba dotazy směrovat více na zaměstnance. 

To se bude předělávat. Právě v tady v návrzích jsem měla, aby nemocnice proškolila 

zaměstnance na téma syndrom vyhoření. Měření intenzity práce tam asi nebude. Přepracovat 

dotazníky spokojenosti budeme projednávat s panem ředitelem a já na tom pracuji. Dále jsme 

hovořily o podpoře zaměstnanců psychologem a supervizi. Z pohledu její práce se zajímala 

o supervizi. Návrh považovala za přínosný a zajímavý. …jde o to, že máme omezené finance 

a myslím si, že pan ředitel nám externího supervizora neschválí, ale přijde mi dobré, že bychom 

mohli využít vlastních zdrojů, psychologické konzultace jsou přece možné. Hovořily jsme 

o názorovém nesouladu organizace a zaměstnanců a potvrdila mi, že management nemocnice 

aktuálně o tomto problému jedná. Intenzivně hledá řešení, jak komunikaci se zaměstnanci 

vylepšit. Vize pana ředitele je, že by rád implementoval tzv. jednání u kulatého stolu. Jde 

o formu koučingu, kdy skupina zaměstnanců diskutuje na vybrané téma s vedením organizace. 

……je to zatím vize pana ředitele, byla jsem na školení, kde nás seznamovali s tím, jak diskuze 

probíhá, některá zařízení už to mají zajeté a výsledky jsou pozitivní, pan ředitel také vnímá, že 

komunikace není úplně otevřená. 

Bylo dohodnuto, že připravím projekt zavedení supervize na oddělení. Jeho realizace bude 

naplánovaná po zahájení rekonstrukce, kdy stanice najdou nová místa pro provoz a zabydlí se 

tam.  

Navrhovaná opatření a názor vedoucí personálního oddělení 

 Měření intenzity práce - vhodnost ne, realizovatelnost ne. 

 Místnost pro uvolnění – vhodnost ano, realizovatelnost neví. 

 Edukace zaměstnanců burnout – vhodnost ano, realizovatelnost ano. 
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 Individuální konzultace s psychologem – vhodnost ano, realizovatelnost ano. 

 Dotazníky spokojenosti – vhodnost ano, realizovatelnost ano. 

 Supervize a- vhodnost ano, realizovatelnost neví. 

V následujících záznamech rozhovorů jsou uváděny ty skutečnosti, které přinášejí nové názory 

nebo závažné poznatky. 

3.9.2 Rozhovor s hlavní sestrou nemocnice 

Názor hlavní sestry a vedoucí personálního oddělení na problematiku vyhoření se shodoval, 

…myslím si, že školící akce by měli absolvovat především vedoucí pracovníci, aby poznali, že se 

u nich na oddělení něco děje a mohli dál zaujmout nějaké postupy. V první řadě by staniční 

a vrchní sestry využívat možnosti hodnotit pracovníky nejen jednou ročně, jak to nařizuje 

směrnice, ale přizpůsobit četnost situaci. Pokud se u zaměstnance vyskytnou problémy, je 

vhodné s ním pohovořit, zapsat výstupy a návrh řešení do hodnocení. Dál by se měli scházet a 

pracovat na odstranění problému. To si myslím, že se úplně neděje. Taky proběhlo školení 

staničních a vrchních na téma jak vést pohovory, asi před půl rokem. Myslím si, že pracovat s 

hodnocením není ještě tak vžité, ale mohlo by být účinné. Následující téma bylo vyjádřit se 

k návrhu odpočinkové místnosti a individuálním konzultacím psychologem.. …..já si myslím, že 

místnost pro uvolnění sester ze stresu má svůj význam, dohodněte se s Hankou (vrchní sestra) a 

nevím, jestli by někdo na konzultace chodil, je to poměrně malá nemocnice a skoro všichni se 

znají. Teď tu možnost mají a stejně nejdou.  Dále jsme hovořily o sledování sester ohledně 

dotazníků spokojenosti. …….to  jsme letos vyzkoušeli poprvé a personální oddělení nám má 

podat zprávu, zatím nevím, jaké výsledky máme k dispozici, ale určitě to bude předmětem 

jednání managementu, abychom stanovily postup k řešení problémů. Ze schůze s vrchními 

sestrami ví a nepřekvapilo ji to, že sestry jsou přetížené a vytrácí se nadšení. Následuje 

vyjádření k měření intenzity práce na pracovišti a supervize. ….zjišťování jak jsou sestry 

vytížené mi nepřijde špatné, jen si myslím, že byste to měli řešit na úrovni oddělení tam zjistíte, 

jak to funguje. Supervize mi přijde zajímavá a hlavně by mohla poct i zlepšit komunikaci mezi 

zaměstnanci a managementem, tak něco připrav, problém je finanční, bude to něco stát a pan 

ředitel nám v současný době peníze navíc nechce dovolit. 

Navrhovaná opatření a názor hlavní sestry: 
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 Měření intenzity práce - vhodnost ne, realizovatelnost ne. 

 Místnost pro uvolnění – vhodnost ano, realizovatelnost neví. 

 Edukace zaměstnanců burnout – vhodnost ano, realizovatelnost ano 

 Individuální konzultace s psychologem – vhodnost ne, realizovatelnost ne. 

 Dotazníky spokojenosti – vhodnost ano, realizovatelnost ano. 

 Supervize a- vhodnost ano, realizovatelnost a neví. 

3.9.3 Rozhovor s vrchní sestrou 

Vrchní sestra potvrdila, že vyhoření sester je závažný problém. Účast sester na seminářích vidí 

jako neprůchodný problém. ……myslím si, že u sester obecně opadává zájem o semináře, 

podívej se na to, jak se zmenšila účast na celoústavních seminářích, vždycky byly tři termíny 

jednoho tématu a teď neobsadíme ani dva. Je to pro ně čas, který věnují z vlastního volna, můj 

názor je, zopakovat kurzy pro závazně přihlášené. Dále jsme hovořili o měření intenzity práce u 

sester. …..to je fakt dobrý, mohlo by se to začlenit k hodnocení zaměstnance, ten dotazník co to 

zjišťuje, není dlouhý a bude na vyhodnocení program, mohly bychom to dát zpracovat 

informatikům. Dále jsme přešly k tématu vyčlenění místnosti pro uvolnění napětí. Vrchní sestra 

projevila obavy, že nyní  bude prostor problém. Rekonstrukce pavilónu co nejdříve začne a ještě 

je nutné přestěhovat dvě oddělení a ambulance. Na konzultace psychologa si myslí, že by se 

mohla tato služba sestrám připomenout, není si jistá, že vědí o této možnosti. Dotazníky 

spokojenosti sestra hodnotí kladně a přepracování obsahu je vhodné proto, … abychom mohly 

pracovat s konkrétním výsledkem spokojenosti sester. Posledním tématem se stala supervize. 

Požádala o bližší vysvětlení, co supervize znamená. Vrchní sestra cítí potřebu více komunikovat 

se všemi stanicemi, proto se jí zdá vhodné řešení tento poslední návrh.  ….líbí se mi, že 

supervize zahrnuje otázky konfliktu na pracovišti, teď se právě potýkám s podobnou situací. 

Takhle by si děvčata mohla o problémech promluvit s jiným člověkem, ale to víš, bude náročné 

na to všechny připravit, mám tady pět týmů. Pro začátek bych uvažovala o ambulantní stanici, 

kde mají sestry největší problémy s vyhořením. 

Navrhovaná opatření a názor vrchní sestry: 

 Měření intenzity práce - vhodnost ano, realizovatelnost ano. 

 Místnost pro uvolnění – vhodnost ne, realizovatelnost neví. 
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 Edukace zaměstnanců burnout – vhodnost neví, realizovatelnost neví 

 Individuální konzultace s psychologem – vhodnost ne, realizovatelnost neví. 

 Dotazníky spokojenosti – vhodnost ano, realizovatelnost ano. 

 Supervize a- vhodnost ano, realizovatelnost ano. 

3.9.4 Rozhovor se staničními sestrami A, B, C, JIP  

Ještě bylo vhodné zjistit názor staničních sester oddělení, v podstatě souhlasí se všemi návrhy, 

jen jim nepřijde vhodné určovat místnost pro sestry, mají přece sesternu a odbíháním z oddělení 

se nestihne všechna práce na oddělení udělat. Edukace zaměstnanců přijde vhodná, ale neví, zda 

sestry budou mít zájem. Individuální konzultace s psychologem se jim zdá vhodná, ale neví, zda 

by někdo přišel. Po objasnění pojmu supervize souhlasí, ale neví, zda je vedení nakloněno. 

Navrhovaná opatření a názor vrchní sestry: 

 Měření intenzity práce - vhodnost ano, realizovatelnost ano. 

 Místnost pro uvolnění – vhodnost ne, realizovatelnost ne. 

 Edukace zaměstnanců burnout – vhodnost ano, realizovatelnost neví 

 Individuální konzultace s psychologem – vhodnost ano, realizovatelnost neví. 

 Dotazníky spokojenosti – vhodnost ano, realizovatelnost ano. 

 Supervize a- vhodnost ano, realizovatelnost neví. 

Výsledky rozhovorů 

Po zhodnocení situace kladů a záporů pro jednotlivá navrhovaná opatření se ukazuje zavedení 

supervize pro sestry operačních oborů nejvhodnější. Supervize byla pro všechny dotazované 

vhodný způsob k řešení problémů zaměstnanců. 5 respondentů odpovědělo, že neví, zda je tento 

projekt realizovatelný. Stejně kladně bylo hodnoceno přepracování dotazníků spokojenosti 

zaměstnanců, vedoucí personálního oddělení má již tento úkol zadán a v brzké době bude 

realizován. Za celkem pozitivní návrh byl považován seminář s praktickou ukázkou relaxačních 

technik pro sestry. Vedoucí personálního oddělení souhlasí a bylo by dobré, zjistit počet sester, 

které mají zájem se kurzu účastnit. Zjišťování intenzity práce bylo kladně hodnoceno na nižších 

úrovních řízení u vrchní sestry a staničními sestrami. Vrchní sestra se pokusí na poradě s hlavní 

sestrou o tomto návrhu opět jednat. Ostatní návrhy pro opatření neprokázaly dostatečné klady 
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pro respondenty, neví, zda by došlo ke schválení organizací a zda jsou reálné. Bylo dohodnuto, 

že autorka vypracuje projekt supervize pro pilotní stanici. 

 

3.10  Supervize chirurgického oddělení 

Výsledky z rozhovorů se staly podkladem pro výběr opatření na úrovni organizace k zavedení 

zcela nové formy podpory zaměstnanců - supervizi.  Z rozhovorů s managementem vyplynulo, 

že by bylo vhodné zavést podpůrnou supervizi. 

3.10.1 Supervize 

V následující části práce je vysvětleno, co supervize obecně představuje. V současné době je 

supervize nejvíce využívána v zahraničí, především USA. V Česku se tato forma podpory 

zaměstnanců začala využívat v souvislosti s požadavky grantových agentur (Havrdová, 1999). 

Využití nachází především v sociálních službách, pro české zdravotnictví je tato metoda málo 

známá. Supervizi v pomáhajících profesích lze vidět jako organizovanou příležitost k reflexi, 

která se zaměřuje na různé aspekty pracovní situace s cílem zkvalitnit práci a podpořit profesní 

růst pracovníka. Mezi další cíle patří zlepšit pracovní situace, zlepšit organizaci práce, je 

orientovaná na podporu kvality práce, vzájemné spolupráce a na učení spojené s praxí 

(Bartošíková, 2006). Úkolem supervize v organizaci je vytvářet prostředí, které umožňuje další 

učení a tím předcházet míře vyhoření zaměstnanců. Za další důležité úkoly je považováno: 

 poskytovat pravidelně prostor k reflexi obsahu a procesu vlastní práce, 

 rozvíjet pochopení a dovednosti v práci, 

 získat informace a jiný pohled na vlastní práci, 

 dostat zpětnou vazbu ohledně obsahu i procesu vlastní práce, 

 získat ocenění a podporu jako pracovník i jako osoba, 

 získat jistotu, že jako pracovník i jako osoba nebudu odkázán na to nést sám zbytečnou 

zátěž nesnází, problémů a projekcí, 

 mít prostor propátrat a vyjádřit osobní nepohodu, ztrátu zájmu, přenosu a protipřenosu, 

který práce mohla vyvolat, 

 lépe plánovat a využívat vlastní osobní a profesionální zdroje, 

 být pro-aktivní spíše než retro-aktivní, 
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 zajistit kvalitní práci (Havrdová, 1999). 

Rozlišuje se supervize administrativní, výuková, podpůrná. Z individuálních rozhovorů 

vyplynulo, že pro supervizi na zkoumaném pracovišti by byla nejvhodnější podpůrná forma. 

Jedná se o tzv. poradenskou supervizi, která dodává sílu a odvahu ke snášení stresu, ke zvládání 

vlastních reakcí, k překonávání obtíží v práci, ve vztazích s kolegy a s vedením organizace 

(Bartošíková, 2006). Supervize může využívat řadu metod například bálintovské skupiny, 

videotrénink interakcí, hraní rolí, supervizní rozhovory, systematické dotazování. Výzkumné 

studie dokazují, že supervize pomáhá a rozvíjí účastníky, poskytuje možnosti, jak řešit 

interpersonální vztahy a problémy. Tak například v Anglii proběhl výzkum u zdravotních sester, 

účastnic supervize, které byly rozděleny do skupin, a pouze jedna skupina neměla tuto formu 

podpory. Později skupiny porovnali a zjistili, že část sester, které neměly podporu, byla více 

vyčerpaná (Williamson Dodds, 1999 in Vaculíková 2005).  

Supervidovaným může být jednotlivec, tým nebo skupina dle toho, jaká očekávání jsou spojena 

se supervizí. Je potřeba zvažovat cíle supervizní práce.  

Tato práce a výsledky výzkumu naznačují, že sestry se z části nemohou vyrovnat s psychickým 

a fyzickým vyčerpáním. Neshoda hodnot mezi zaměstnancem a organizací může vytvářet 

nezdravé prostředí tím působit na míru vyhoření sester. Podpůrná supervize je zdrojem síly 

a odvahy snášet pracovní vytížení a nachází cestu ve vztazích organizace. 

3.10.2 Projekt zavedení supervize operačních oborů 

V této části práce je rozpracován projekt na zavedení supervize pro ambulance chirurgického 

oddělení. Tento projekt se zavádí ve zcela novém prostředí, málokdo má povědomí o této formě 

podpory, proto je zvolena jedna pilotní stanice. Pokud se projekt osvědčí, bude rozšířen o další 

oddělení. Příprava se uskuteční ve dvou fázích.  

 Fáze 1. Seminář podporující motivaci zaměstnanců. 

 Jedná se o zcela novou formu podpory zaměstnanců organizace. Je vhodné připravit motivační 

seminář, který představí a vysvětlí formu podpory a edukuje sestry. Motivaci zaměstnanců je 

vhodné podpořit tím, že se zúčastní dobrovolně a doba strávená na semináři se započítá do 

odpracovaných hodin. 
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 Fáze 2. – Praktické ukázky a zkušenosti se supervizí. 

Je vhodné zorganizovat pro zavedení zcela nové metody workshop, který účastníkům umožní 

prakticky si vyzkoušet formy supervize. 

Forma supervize – týmová supervize. 

Po dohodě s odborníkem z řad organizace navrhuji týmovou supervizi. Týmová supervize 

umožňuje rozvoj spolupráce sester oddělení.  

Časové uspořádání: supervize bude probíhat 1x za čtrnáct dnů. Na stanici pracuje 12 sester, po 

noční směně na 1,5 hodiny. Tato doba je vhodná, dvě sestry zůstávají po noční směně a dvě jsou 

přítomny na denní směnu, dvě sestry přijdou z vlastního volna, a čas strávený supervizí jim 

bude započítán do odpracovaných hodin. 

Návrh supervizního kontrakt 

Předmět smlouvy:  

Předmětem smlouvy je činnost supervize pro tým sester chirurgické ambulance. 

Cíl supervize: 

 Podpora týmu ambulance – podpora týmové spolupráce, vztahů na pracovišti. 

 Organizace práce na stanici – vytvářet předpoklady, aby se prostředí stalo dobrým 

zázemím pro všechny pracovníky. 

 Sdílení společné emoční zkušenosti. 

 Překonávání pracovního stresu – podpora zvládání kritických situací. 

 Další dle potřeby praxe.                                                     

Pravidla poskytování supervize: 

 Předmětem supervize nejsou osobní témata. 

 Téma bude vymezeno na začátku každé supervize. 

 Informace sdělené supervizorovi jsou důvěrné. 

 Účast na prvních pěti sezeních jsou povinná, dále dobrovolná. 
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 Sdělení supervizora jsou doporučeními. 

Hodnocení supervize: 

 Sezení přináší změny, sestry zvládají lépe zátěžové situace. 

 Tým je harmonizovaný. 

 Hodnocení supervidovaných a supervizora je kladné. 

 Porovnání výsledků míry vyhoření. 

Časový plán: 

 Frekvence supervize je 1x za měsíc pro jednotlivou sestru. 

 Sezení probíhají v dohodnutou dobu v odpočinkové místnosti ambulance. 

 Je dohodnuto půlroční hodnocení. 
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4 ZÁVĚR 

V této práci jsem se zabývala syndromem vyhoření zdravotních sester a faktory z oblastí 

pracovního života, které tento fenomén způsobují. Další dimenzí pro zkoumání vlivu vyhoření 

jsem zvolila životní styl sester. Předložená diplomová práce v úvodu popisuje teoretické 

souvislosti syndromu vyhoření, profesi zdravotní sestry a zahrnuje faktory, které negativně 

působí na kvalitu práce sester. 

Praktickou část zahrnuje výzkumná studie provedená na oddělení operačních oborů nemocnice 

okresního typu. Cílem mé práce bylo zjistit míru vyhoření u sester v podmínkách reorganizace 

pracoviště a odhalit faktory, které se podílí na vzniku vyhoření a popsat ty vlivy, které sestry 

považují za nejvíc stresující. V návaznosti na výsledky výzkumu navrhnout taková opatření, 

která by pomohla vyhoření předcházet, tlumit nebo zastavit. Provedení výzkumu spočívalo ve 

dvou fázích. Pro první fázi výzkumu byl vybrán jako nejvhodnější nástroj k naplnění cílů 

standardizovaný dotazník AWLS, MBI-GS, který zjišťuje faktory z pracovního prostředí 

působící míru vyhoření. Jde o vytvoření modelu, který otevírá cestu k diagnostice organizační 

kultury, MBI-GS je pro zjišťování míry vyhoření sester v dimenzi vyčerpání, depersonalizace a 

pracovního uspokojení, a standardizovaný dotazník AWLS, zjišťuje, jak pracovník vnímá 

6  oblastí pracovního života (pracovní vytížení, kontrolu nad vlastní prací, ocenění práce, 

společnost – vztahy v organizaci, spravedlnost a hodnoty zastávané organizací a jedincem), 

rozšířený o dvě dimenze vlastní konstrukce (hodnocení řízení práce a reorganizace). Záměrem 

studie dále bylo, sledovat vliv životního stylu sester na míru vyhoření sester. Vyhodnocením 

dotazníků byla zjištěna míra vyhoření u 10 % sester ze standardních stanic a ambulancí. 

Výsledky nepotvrdily hypotézu, která předpokládala nejvyšší míru vyhoření na oddělení JIP. 

Mezi faktory spjaté s pracovním prostředím, které zvyšují pravděpodobnost vyhoření, patří 

pracovní vytížení, které přispívá podstatnou měrou k tomu, že sestry pociťují emoční a fyzické 

vyčerpání z práce. V oblasti kontroly výkonu své práce, sestry pociťují nedostatečný vliv 

působení na management, aby získaly, lepší vybavení. Více jak třetina sester se cítí 

nedostatečně oceněna (pocit ocenění má jen 12 %). Vnímání spravedlnosti v organizaci sestrami 

je spíše negativní. Myslí si, že pro kariérní postup musí mít známosti a že management 

neuplatňuje spravedlivý přístup ke všem. K nesouladu dochází v preferenci hodnot sester a 

organizace. Management dbá podle výpovědí sester o kvalitu, zároveň pracuje s co nejmenšími 
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náklady. Shoda panuje v důrazu na kvalitní péči, nicméně sestry mají pocit finančního 

nedocenění. V tomto spatřuji zásadní problém. Vztahy v týmech jsou popisovány jako 

harmonické. Navíc výsledky výzkumu nepotvrdily hypotézu, že negativní vnímání vztahů na 

pracovišti ovlivňuje míru vyhoření. Výsledky dále naznačují, že sestry nemají problém se 

přizpůsobit nové organizační struktuře, avšak podle nich nedošlo ke zlepšení organizace práce 

na oddělení, nemají méně práce. Hypotéza, že reorganizace oddělení zlepšila organizaci práce 

na oddělení, se tak nepotvrdila. Pravděpodobně změna přinese organizaci finanční úspory, ale 

pro sestry je pracovní zatížení nakonec stejné. Výsledky zkoumání vlivu životního stylu sester 

na míru vyhoření v oblasti volnočasových aktivit sestry, pravidelného stravování, sociální 

opory, kouření hypotézu potvrdily, že zdravý životní styl umožňuje zvládat stres na pracovišti. 

Výsledky ukázaly silný negativní vztah dimenze pracovního zatížení (AWLS) k vyčerpání a 

cynismu. Dále výzkumná studie zjistila silný pozitivní vztah pracovních oblastí AWLS a 

pracovního uspokojení MBI-GS. Čím více pozitivně pracovník vnímá kontrolu své práce, 

ocenění práce, vztahy, spravedlnost a hodnoty tím má větší uspokojení z práce. V souladu s 

poznatky teoretického modelu (Maslach, Leiter 2004) uplatněného jako východisko v mé 

výzkumné studii, byl zjištěn nesoulad mezi zaměstnavatelem a sestrami. Čím je větší nesoulad, 

tím je větší míra vyhoření. Teorie Maslachové, Leitera říká, že vytížení má přímý účinek na 

vyčerpání. Domnívám se, že neshoda vznikla jako důsledek restrukturalizace nemocnice 

a nevyhovující pracovní podmínky před rekonstrukcí oddělení, kde sestry pracují. Pracovní 

vytížení sester by mohlo být způsobeno větším tlakem na obsazení lůžek standardních oddělení, 

kde vzrostly pracovní činnosti sester spojené s příjmem a propuštěním pacientů. U sester JIP se 

vyhoření oproti očekávání neobjevuje, důvodem může být skutečnost, že na této stanici se 

činnosti sester nezměnily a reorganizace se tohoto oddělení týkala formálně. Neshoda hodnot 

organizace a zaměstnance spočívá v rozdílu finančního ohodnocení, sestry mají pocit, že by 

měly dostávat větší finanční odměnu. Domnívám se, že tento nesoulad může být způsoben, 

postojem vedení organizace neudělovat finanční odměny a dále snižovat příplatky za noční 

směny, svátky a víkendové směny. Soulad hodnot spočíval v zajištění kvalitní péče o pacienty. 

Součástí výzkumu bylo také předložení návrhů opatření managementu nemocnice ke zmírnění 

negativních vlivů prostředí na vyhoření. V druhé části výzkumu jsem seznámila management 

nemocnice s výsledky výzkumu a předložila navrhovaná opatření (měření intenzity práce, 

místnost pro uvolnění z pracovního stresu, edukace zaměstnanců v burnout, umožnit 
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individuální konzultace s psychologem, upravit dotazníky spokojenosti pro zaměstnance, 

supervize). Oslovila jsem vedoucí personálního oddělení, hlavní sestru, vrchní sestru a staniční 

sestry zkoumaného oddělení. Během rozhovorů s managementem nemocnice byl vybrán 

nejvhodnější návrh. Z výsledku rozhovorů vyplynulo, že vedení nemocnice je nakloněno pro 

zavedení supervize, ale neví, zda je projekt realizovatelný. Stejně kladně bylo hodnoceno 

přepracování dotazníků spokojenosti, ale již je tento úkol plněn referentem personálního 

oddělení. Byl připraven návrh kontraktu supervize, po konzultaci s odborníkem z řad nemocnice 

je zvolena týmová supervize pro pilotní stanici ambulance s externím supervizorem. Ve 

výzkumné studii se podařilo, dosáhnou vytyčených cílů.  

Za velmi přínosné považuji podrobné mapování terénu organizační kultury na svém pracovišti a 

hledání negativních faktorů, které zhoršují kvalitu ošetřovatelské péče sester a zavádění 

zmírňujících opatření pro všeobecné sestry, abychom předcházeli vyhoření. Podrobná 

diagnostika oblastí pracovního života umožňuje zacílit změnu na konkrétní problém, kde 

zaměstnanci pociťují nespokojenost.  
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Příloha č. 1 

Vážená kolegyně, vážený kolego! 

Dovolte mi, abych Vás touto cestou požádala o spolupráci na výzkumu pro mou diplomovou 

práci, která se zabývá tématem podpory nelékařských zdravotnických pracovníků 

v nemocničním prostředí. Prosím Vás o vyplnění následujícího dotazníku, který bude 

zpracován zcela anonymně. Vyplnění dotazníku je dobrovolné a zabere Vám asi 20 minut. 

Vaše názory jsou velice cenné pro zmapování celkové situace v naší nemocnici a budou 

využity pro účely mé diplomové práce a vědecké práce naší katedry. 

 

V případě dotazů mne kontaktujte osobně nebo na emailové adrese 

<olga.sefcikova@seznam.cz>. 

 

Předem Vám děkuji za vyjádření Vašich názorů. 

Olga Šefčíková 

Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích 

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií  

DOPLNIT jméno oddělení 

I. Přehled oblastí pracovního života 

 

S pomocí následující hodnotící škály prosím vyjádřete, do jaké míry souhlasíte s uvedenými 

tvrzeními. Svoji volbu prosím označte zakroužkováním příslušné číslice. 

 

naprosto nesouhlasím      nesouhlasím      těžko říci      souhlasím       naprosto souhlasím 

        1                                      2                       3                    4                        5 

 

Vytíženost 

1. Nemám čas na práci, kterou je potřeba udělat.    1     2     3     4     5 

2. Intenzivně pracuji po dlouhá časová údobí.    1     2     3     4     5 
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3. Po práci přijdu domů příliš unavený/á, abych dělal/a věci,  

které mě baví.        1     2     3     4     5 

4. Mám toho v práci tolik, že se nestíhám věnovat svým  

osobním zájmům.       1     2     3     4     5 

5. Mám dost času udělat v práci to, co je důležité.   1     2     3     4     5 

6. Když jdu po skončení práce domů, hodím práci za hlavu.  1     2     3     4     5 

 

Kontrola 

7. Mám kontrolu nad tím, jak dělám svou práci.   1     2     3     4     5 

8. Dokážu působit na management, abych získal/a vybavení  

a prostor, které potřebuji ke své práci.    1     2     3     4     5 

9. V práci se těším profesionální nezávislosti/samostatnosti.  1     2     3     4     5 

10. Svými návrhy mám možnost ovlivnit kvalitu práce na oddělení.     1     2     3     4     5 

 

Odměny 

11. Ostatní mi dávají najevo, že si mé práce váží.   1     2     3     4     5 

12. Moje práce je oceňována.      1     2     3     4     5 

13. Mých snah si obvykle nikdo nevšímá.    1     2     3     4     5 

14. Nedostává se mi dostatečného uznání za všechnu mou práci. 1     2     3     4     5 

15. Pacienti obvykle ocení, co pro ně dělám.    1     2     3     4     5 

 

Vztahy 

16.  Lidé u mne v práci si navzájem důvěřují, že zvládnou dané role. 1     2     3     4     5   

17.  Jsem členem kvalitního pracovního týmu.    1     2     3     4     5 

18.  Členové mého pracovního týmu spolu navzájem spolupracují. 1     2     3     4     5 

19.  Členové mého pracovního týmu komunikují otevřeně.  1     2     3     4     5 

20.  Nejsem si blízký/á se svými kolegy.     1     2     3     4     5 

 

Spravedlnost 

21. Zdroje jsou v naší organizaci rozdělovány spravedlivě.  1     2     3     4     5 

22. Příležitosti se nabízejí výhradně podle zásluh.   1     2     3     4     5 

23. Když mám pochyby o spravedlnosti nějakého rozhodnutí,   

mám k dispozici účinné prostředky, jak se odvolat.   1     2     3     4     5 

24. Management přistupuje ke všem zaměstnancům spravedlivě. 1     2     3     4     5 

25. Na rozhodování má vliv upřednostňování oblíbenců.          1     2     3     4     5 
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26. Pro kariéru zde není podstatné, co znáte, ale koho znáte.  1     2     3     4     5 

 

Řízení práce 

27. Řízení ošetřovatelské péče má svůj řád.    1     2     3     4     5 

28. Ošetřovatelské intervence vždy provádím dle ošetřovatelských  

standardů péče.       1     2     3     4     5 

29. Znám svoji náplň práce.       1     2     3     4     5 

30. Rozpisy služeb jsou spravedlivé vůči všem členům kolektivu  

ošetřovací jednotky.        1     2     3     4     5 

31. Často supluji práci ostatních členů zdravotnického týmu.   1     2     3     4     5 

32. Staniční sestra ocení dobře vykonanou práci.    1     2     3     4     5 

Reorganizace operačních oborů 

33. Po reorganizaci operačních oborů došlo ke zlepšení  

organizace práce na stanici.       1     2     3     4     5 

34. Po reorganizaci operačních oborů mám méně práce.   1     2     3     4     5 

35. S adaptováním se na novou organizační strukturu 

nemám problém.       1     2     3     4     5 

Hodnoty 

36. Moje hodnoty a hodnoty organizace jsou podobné.   1     2     3     4     5 

37. Cíle organizace ovlivňují mé každodenní pracovní aktivity.  1     2     3     4     5 

38. Cíle mé osobní kariéry jsou konzistentní s cíli  

stanovenými organizací.      1     2     3     4     5 

39. Tato organizace dbá na kvalitu.     1     2     3     4     5 

40. Pracovat zde znamená dělat kompromisy s mými hodnotami. 1     2     3     4     5 

41. V této organizaci chci pracovat i v budoucnu.   1     2     3     4     5 

42. Jaké 3 hlavní hodnoty má vaše organizace? 

(vypište v pořadí od nejdůležitější)      1     2     3     4     5 

43. Jaké 3 hlavní hodnoty v práci máte vy?  

(vypište v pořadí od nejdůležitější)      1     2     3     4     5 
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Příloha č. 2 

II. MBI-GS 

 

Použijte prosím níže uvedenou škálu a u každé položky zakroužkujte číslici, která vyjadřuje, 

zda a jak často máte takovéto pocity. Pokud jste takový pocit nikdy nezažil/a, zaškrtněte 0. 

Pokud jste příslušný pocit zažil/a, vyberte prosím nejvhodnější odpověď.  

0 nikdy 
1 sporadicky/  několikrát do roka či méně často 
2 tu a tam/  jednou za měsíc či méně často 
3 pravidelně/ několikrát do měsíce 
4 často/ jednou do týdne 
5 velmi často/ několikrát do týdne 
6 denně 

 

1. Jsem z práce emočně vyčerpaný/á.    0     1     2     3    4     5     6 

2. Na konci pracovního dne se cítím úplně vyždímaný/á. 0     1     2     3    4     5     6 

3. Cítím se unavený/á, když musím ráno vstávat  

a čelit dalšímu dni v práci.     0     1     2     3    4     5     6 

4. Pracovat celý den je pro mě skutečně namáhavé.  0     1     2     3    4     5     6 

5. Problémy, které v práci vyvstanou, umím efektivně řešit. 0     1     2     3    4     5     6 

6. Co se týče práce, cítím se vyhořelý/á.    0     1     2     3    4     5     6 

7. Zdá se mi, že jsem pro naši organizaci  

skutečným přínosem.      0     1     2     3    4     5     6 

8. Od doby, co pracuji zde, mě má práce zajímá méně.  0     1     2     3    4     5     6 

9. Má práce mě už tolik nebaví.     0     1     2     3    4     5     6 

10.  Mám dojem, že jsem ve své práci dobrý/á.       0     1     2     3    4     5     6     

11.  Mám vekou radost, když se mi v práci něco podaří.  0     1     2     3    4     5     6 

12.  Ve své práci jsem dosáhl mnoha věcí, které stojí za to. 0     1     2     3    4     5     6 

13.  Chci jen dělat svou práci a mít klid.    0     1     2     3    4     5     6 

14.  Pochybuji, že má moje práce smysl.    0     1     2     3    4     5     6 

15.  Stal/a jsem se cyničtější ohledně toho,  

zda má práce něco přináší.     0     1     2     3    4     5     6 

16. Jsem přesvědčený/á, že v práci efektivně dosahuji toho, 

aby se věci hýbaly.       0     1     2     3    4     5     6 
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Co by podle Vás mělo udělat vedení oddělení a management nemocnice pro snížení 

pracovního stresu? 

…………………………………………………………………..…………………………………… 
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Příloha č. 3  

III. O Vás 

(dopište či zaškrtněte laskavě, co se hodí): 

 

1. Ve svém volném čase ….  

a) dívám se na TV    Nikdy   Málokdy  Občas   Často 

b) setkávám se s přáteli   Nikdy   Málokdy  Občas   Často 

c) chodím sportovat    Nikdy   Málokdy  Občas   Často 

d) chodím za kulturou  
(divadlo, kino atd.)    Nikdy   Málokdy  Občas   Často 

e) věnuji se svým koníčkům  Nikdy   Málokdy  Občas   Často 

2. Jste kuřák?   Ne    Ano (více jak 5 cigaret denně)   

3. Jíte pravidelně – minimálně 3 x denně ve stejnou dobu (snídaně, obědy, večeře)? 

 ano každý den  většinou ano  spíše ne  skoro nikdy 

4. Komu se můžete svěřit a o svých pracovních problémech? 

(zaškrtnout můžete více možností) 

 partnerovi   někomu v rodině  přátelům  kolegům v práci 

 Nikoho takového nemám 

5. Kolik je Vám let?  do 25  20-29  30-39  40-49  50 a více 

let 

6. Jste?   muž   žena 

7. Jaké je Vaše nejvyšší vzdělání v oboru?  SŠ   VOZŠ  VŠ 

8. Pokud máte specializaci, uveďte jakou ………………………………… 

9. Kolik let pracujete v oboru?.............................. (roků) 

10. Na jaké stanici pracujete? 

 jednotka intenzivní péče   standardní stanice       ambulance 
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12. Jaké je Vaše pracovní zařazení (pozice)? 

 manažerská pozice  sestra u lůžka  sestra v ambulanci 

11. Jak dlouho pracujete ve své pozici v této nemocnici? ……………………. (roků) 

13. Jaký je převažující charakter Vaše práce?  nárazová  rovnoměrně rozložená 

 

Děkuji za odpovědi! 
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Příloha č. 4  

Projekt diplomové práce 

Jméno: Bc. Olga Šefčíková 

Osobní číslo:295013 

Imatrikulační ročník studenta: 2009/2010 

Předběžný název připravované diplomové práce: 

Podpora nelékařských zdravotnických pracovníků na chirurgickém oddělení 

Vedoucí diplomové práce: PhDr. Jiří Šafr, Ph.D 

 

Formulace a úvod do problematiky: 

 

Pro vypracování mé magisterské práce jsem si zvolila oblast syndromu vyhoření v pomáhajících 

profesích. Téma mé magisterské práce je zaměřeno především na nelékařské pracovníky, kteří 

poskytují náročnou ošetřovatelskou péči na chirurgickém oddělení nemocnice okresního typu. Ze 

své dlouholeté praxe na chirurgické intenzivní péči vím, že příznaky pro syndrom vyhoření jsou stále 

aktuální a více či méně negativně ovlivňují kvalitu práci sester u lůžka i jejich osobní život. 

Syndrom vyhoření čili burn-out je výsledkem procesu, v němž se lidé tak intenzivně zabývají nějakým 

úkolem, až ztrácejí své nadšení z toho, co dělají, přičemž dochází k fyzickému a psychickému 

vyčerpání, doprovázenému celkovou apatií ke svému okolí. V přeneseném významu do 

zdravotnického prostředí jde o stav emočního, tělesného a duševního vyčerpání. Je doprovázen 

ztrátou o práci, nedůvěrou k druhým, depersonalizací klientů, ztrátou pečujícího postoje, cynismem 

vůči klientům a hlubokým pocitem vlastního selhání, nízké morálky a sebe snižovaní.(4) 

Syndrom vyhoření nejčastěji postihuje zdravotní sestry, ošetřovatele, pracovníky na JIP, lékaře, 

psychoterapeuty, právníky, policisty, učitele. Často jsou to právě ti, kteří se s velkou radostí a horlivě 

zapojili do svého povolání. 

Příznaky, které provází syndrom vyhoření, dělí M. Rush na dvě kategorie: vnější a vnitřní: 

Mezi vnější patří: 

 Skutečnost, že aktivita vzrůstá, ale produktivita zůstává stejná 

 Podrážděnost 
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 Fyzická únava 

 Neochota riskovat 

Vnitřní příznaky: 

 Ztráta odvahy 

 Ztráta osobní identity a sebeúcty 

 Ztráta objektivnosti 

 Emocionální vyčerpanost 

 Negativní duševní postoj.(13) 

Příčiny vzniku syndromu vyhoření jsou často spojovány s chronickým stresem a distresem – 

nezvládnutým stresem.(9) Existují i další faktory, které ovlivňují existenci burn-out, jak uvádějí další 

autoři. Jde o faktory pracovních podmínek (pracovní tempo, špatní manažeři a nadřízení, 

nedostatečný manévrovací prostor), velkou roli hrají osobnostní a povahové rysy sestry. 

Impulzy, které mohou ovlivnit vnímání sester a navodit syndrom vyhoření je mnoho. 

V ošetřovatelské praxi dochází ke značné asymetrii v tom, co sestra dává (svým pracovním výkonem) 

a jak je odměňována (pochvala, vděk). Při výkonu povolání se často setkává se smrtí a pečuje o 

umírající pacienty, to vede k nedostatku radosti a chybí jí prožitek z úspěšně vykonané práce. 

Nedůsledné vedení týmu může vést k pocitům nesvobody v rozhodování. 

Předcházet syndromu vyhoření je možné, pokud sestry dodržují zásady zvládání stresu, 

psychohygienu, mají dobře zorganizované volnočasové aktivity. (9) Velký podíl na prevenci burn-out 

spatřuji ve vyjádření psychosociální podpory zaměstnanců vedením nemocnice. Interní nástroje, 

které lze využít jsou: odměňování zaměstnanců, kurzy zvládání stresu, zavedení supervize, 

kontinuální vzdělávání zaměstnanců. 

Práce sester na intenzivní péči klade velké nároky na specializovanou kvalifikaci. Náročnost 

ošetřovatelské péče spočívá nejen v nárocích na vzdělání ošetřovatelů, ale ošetřovatelské intervence 

působí personálu zátěž fyzickou, psychickou i emoční. Proto bych se chtěla zaměřit na sestry, jak 

tento stres zvládají, s jakými se potýkají problémy a jak ony vnímají náročnost práce a v jaké míře jde 

o tzv. syndrom vyhoření (emoční vyprahlost neboli angl. burn-out) na konkrétním oddělení. 

 

Cíle magisterské práce 

 

Cílem mé magisterské práce bude popsat teoreticky problém syndrom vyhoření jeho příznaky, 

příčiny, léčbu a prevenci. Pokusím se zpracovat přehled zásadních výzkumů popisovaných v české a 

zahraniční literatuře syndromu vyhoření u zdravotních sester, se zaměřením na faktory organizační 

kultury (motivace a odměňování zaměstnanců), které syndrom vyhoření ovlivňují.  
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V empirické části práce budu v případové studii zkoumat burn-out u nelékařských zdravotnických 

pracovníků poskytujících ošetřovatelskou péči na chirurgickém oddělení nemocnice okresního typu. 

Zaměřím se na aspekty kultury organizace, a dále budu sledovat, jak tito pracovníci vnímají a 

reflektují tuto péči, jak je práce s náročnými pacienty ovlivňuje a zda nedochází k  syndromu 

vyhoření. Chirurgické oddělení je rozděleno na intenzivní péči a standardní oddělení, proto bude 

zajímavé porovnat výsledky mezi těmito částmi s odlišným rytmem práce. Předpokládám spolupráci 

vrchní sestry a primáře oddělení, ráda bych také oslovila top management nemocnice k rozhovorům 

o komplexní prevenci na úrovni organizace.  

Pro hledání odpovědí v mé práci budu používat kvalitativní i kvantitativní metodu výzkumu. 

Rozhodla jsem se použít polo-strukturovaný rozhovor jako techniku sběru dat v kvalitativním 

výzkumu. Pro metodu kvantitativní použiji pro sběr dat dotazník. Pro zjišťování stupně burn-out 

použiji standardizovanou metodu MBI, pro měření vnímání organizační kultury – AWSL. 

Přínosem práce bude jednak zmapování situace sester v oblasti burn-out na chirurgickém oddělení a 

jednak navržení změny pro zmírnění nebo odstranění vlivů způsobující syndrom vyhoření sester a 

tím i přispění k prevenci výskytu burn-out. Předpokládám podporu a pomoc managementu 

nemocnice a navržení změn, které budou implementovány do systému řízení nemocnice. 

Výzkumné otázky 

1. Existuje rozdíl mezi intenzitou syndromu vyhoření na pracovišti intenzivní péče a na 

standardním oddělení? 

2. Jaká je souvislost mezi mírou vyhoření a pracovníkem vnímanými vztahy na oddělení? 

3. Souvisí syndrom vyhoření s délkou praxe pracovníka na oddělení? 

4. Které faktory týkající se organizace práce považují pracovníci za nejrizikovější z hlediska 

jejich potencionálního pracovního vyhoření? 

 

Předběžná struktura diplomové práce 

 

V teoretické části se pokusím vymezit termín syndrom vyhoření, popsat jeho obsah. Dále bych 

vysvětlila specifická rizika práce pomáhajících profesí a jejich možné souvislosti s burn-out. 

V praktické části bych se zaměřila na oblast syndromu vyhoření u sester chirurgického oddělení 

nemocnice okresního typu, kde jsou dvě standardní oddělení a jednotka intenzivní péče. Chtěla bych 

nejprve popsat míru vyčerpanosti nelékařských zdravotnických pracovníků se zaměřením na 

prožitky, vnímání náročnosti práce a dále zjistit jaké aspekty organizační kultury se na vzniku 

syndromu vyhoření podílí. V závěrečné části bude mým úkolem na základě výsledků dotazníkového 

šetření a rozhovorů s vedením bude navrhnout program pro prevenci syndromu vyhoření, který by 

vedl k implementaci do systému řízení nemocnice. Záměrem práce je mimo jiné vést rozhovory 
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s vybranými manažery nemocnice o možnostech zmírnění a prevence burn-out a předložit vedení 

návrhy změn.  

Na základě analýzy sebraných dat, bych ráda navrhla změnu - metodiku pro ošetřující personál a 

chtěla bych vytvořit program prevence syndromu vyhoření. 

 

Časový harmonogram práce: 

 

leden 2011: vymezení tématu, projekt diplomové práce 

únor – březen 2011: studium literatury 

duben 2011: psaní teoretické části 

květen 2011: příprava dotazníkového šetření 

červen 2011: dotazníkové šetření, analýza dat, psaní praktické části práce 

červenec 2011: psaní návrhové části práce 

srpen 2011: odevzdání diplomové práce 
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