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Úvod  
 

Povolání všeobecné sestry (v textu dál užívám jen pojem sestra) patří k těm 

nejnáročnějším. Sestra v praxi  naučenou teorii denně znovu a znovu aplikuje a stále 

prohlubuje. Nepracuje pouze s materiálem jako u řady jiných profesí, ale tvůrčím 

způsobem pečuje hlavně o pacienty - klienty, pomáhá jim v léčbě, se sociálními 

problémy, osobní pomocí, a to vždy s přihlédnutím k věku a zdravotnímu stavu pacienta 

– klienta.  

Na zdravotnický personál, tedy i na sestry, klade společnost stále vysoké 

požadavky. Vyžadují se od nich osobnostní vlastnosti, aby byly vytrvalé, čestné, 

statečné, upřímné, zásadové, spravedlivé, svědomité, důsledné, cílevědomé a aby byly 

pacientům nápomocny v bolesti i v životě. Tak je většinou sestra chápána širokou 

veřejností. V dnešní moderní společnosti jsou nároky na sestru stále více stupňovány. 

Velmi často se hovoří o specifické zátěži zdravotnického povolání s celou řadou 

důsledků na jeho kvalitu a zároveň i psychiku sestry. Povolání sestry je provázeno silnou 

psychickou zátěží a je považováno za profesi velmi stresující. Zvýšená zátěž a nároky 

kladené na sestry obzvláště v dnešní době dávají předpoklad pro výskyt syndromu 

vyhoření.  

Struktura pracovního dne sestry dává minimální šanci na dostatečný odpočinek a 

duševní přípravu na další zátěž. Vznik stresu je v současné době ovlivněn i podstatně 

vyšším počtem problémových pacientů, snížením počtu všeobecných sester apod. Nejsou 

výjimkou konflikty s agresivními pacienty. Zdrojem stresu bývá i narušená komunikace 

ve zdravotnickém kolektivu. Sestry jsou ohroženy i velkým počtem pacientů, neustálou 

konfrontací s novými útoky sdělovacích prostředků apod. Mají více administrativních 

úkolů, nedostatek kompetencí k samostatnosti (úředníci často rozhodují za ně). Mezi 

psychické zátěže v povolání sestry patří například nedostatek času, chování pacientů, 

struktura autority, profesionalita, pracovní podmínky, byrokratické překážky, 

způsobilost, jistota a vztahy mezi spolupracovníky.  

Stres má velký vliv na syndrom vyhoření. Syndrom vyhoření je následek 

dlouhodobého působení stresových situací. Je to proces, který má svůj začátek, vývoj a 



konečnou fázi – vyhoření. K vyhoření dochází zpravidla nadměrným dlouhodobým 

pracovním zatížením, které pak vede k pocitům napětí, podrážděnosti a vyčerpanosti. 

 Projevy syndromu vyhoření vznikají z tělesného, emocionálního i duševního 

vyčerpání člověka. Čím víc je člověk v neustálém stresu, tím víc se cítí být na konci 

svých sil a začínají se ho zmocňovat pocity zklamání, bývá otrávený. Většinou pak 

člověk postižený syndromem vyhoření přestává mít zájem o práci, chodí do práce nerad, 

bývá častěji nemocný a někdy to končí i odchodem ze svého zaměstnání. To se většinou 

stává zejména lidem, kteří byli hned od prvopočátku zapáleni pro svou práci a kteří byli 

nadšeni a chtěli podat ve svém zaměstnání maximální výkon.      

Vzhledem k tomu, že pracuji jako sestra a neustále se s problematikou psychické 

zátěže u sester setkávám, vybrala jsem si téma své bakalářské práce, „Syndrom vyhoření 

u sester“.          

 Bakalářské práce je sondou do problematiky psychického vyhoření. Již dříve mě 

zajímala problematika přeměny původního nadšení a zápalu pro určitou věc do stavu 

částečné či úplné rezignace a apatie. Zajímalo mne, jak je možné, že se to tak stalo? Co 

vše k tomu vedlo? Jak dochází k tomu, že sestra na to, na čem jí záleželo, rezignuje zčásti 

či zcela.          

 Společnost by měla mít zájem o sestry, které chtějí pomáhat nemocným a využít k 

tomu maximum svých možností. Proto bychom se měli tímto problémem zabývat a 

snažit se, aby se syndrom vyhoření vyskytoval v sesterské profesi co nejméně. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teoretická část 

1 OSOBNOSTNÍ PROFIL VŠEOBECNÉ SESTRY  

 

Nejvýznamnější místo u sestry zaujímají charakterové, volní, citové, pracovní  a 

temperamentní vlastnosti. Rovněž je důležitá úroveň jejích společenských vlastností, 

mravní a společenská pověst, estetická úprava zevnějšku, způsob jednání, vzdělanostní 

úroveň, bohatství zájmů atd.        

 „Je zřejmé, že pečovat o druhé lidi mohou pouze ti jedinci, kteří si v ranném 

dětství vytvořili pozitivní vztah k druhým lidem a jsou tzv. prosociálně orientovaní“. 

(Čechová, Mellanová, Rozsypalová 1995, s. 86)     

 Důležitá je každodenní kvalitní práce sestry, míra projeveného pochopení a péče 

o nemocné, její takt, uměřenost, opravdovost a důvěryhodnost. Z toho důvodu je 

optimální, když sestra plní funkci přesvědčivého vzoru a příkladu.   

 Především však musí ovládat schopnost umění jednání s pacienty. K tomuto 

umění patří i schopnost navázání kontaktu, která bezprostředně souvisí s rysy, jako je 

sociabilita, sociální zkušenosti a je závislá na interakčních dovednostech. Je schopna 

komunikace s pacienty, umí poznat a respektovat individualitu a práva pacienta, sleduje a 

správně umí hodnotit situaci a vyvodit z ní adekvátní závěry pro řízení dalších činností. 

 Důležitá je odolnost sestry vůči náročným životním situacím. Povolání sestry je 

často spojeno se vznikem konfliktních až stresujících situací. Sestra je většinu pracovní 

doby ve styku s mnoha lidmi, které je povinna sledovat a kontrolovat, odpovídat na jejich 

dotazy, požadavky, reakce, regulovat je, řešit nesčetné množství dílčích úkolů, konfliktů 

a problémů, přecházet rychle od jednoho k druhému a přitom neztrácet hlavní podstatné 

úkoly. Je neustále sledována a kontrolována, zejména pacienty v ordinaci, na oddělení i 

mimo ně. Tato přemíra podnětů vyvolává napětí, které může vést k podrážděnosti a 

narušení neuropsychické rovnováhy.
 
(Janáčková, 2008, Zacharová, Šimíčková-Čížková, 

2011)           

 „Stručná charakteristika zralé osobnosti zahrnuje: sociocentrismus (orientace na 

potřeby druhých, respektování činnosti a myšlení druhých lidí), toleranci, přizpůsobivost, 

autonomii (nezávislý vztah k autoritám), přiměřené sebehodnocení, kooperace 



(schopnost spolupráce, daná pozitivním vztahem k lidem) a schopnost nést odpovědnost 

za druhé.
 
(Čechová, Mellanová, Rozsypalová, 1995, s. 85)     

 Sestra, jako každý jiný člověk, prožívá také různě náročné životní situace i ve 

svém osobním životě. To, jak se s nimi dovede vyrovnávat, se projevuje v jejím 

emočním naladění a to může ovlivnit její kontakt s pacienty i pracovní činnost.      

Pacienti často o ošetřujících pracovnících mluví z hlediska postojů, které vůči nim 

zaujímají a jakou autoritu u nich mají. (Křivohlavý, 2004)   

Na styl výchovy mají vliv nejen obecné zásady a metody výchovy, ale také 

osobnost. K. Lewin rozlišuje tři základní druhy působení:                                      

Dominantní, autokratický styl – V jednání sestry převažují dominantní prvky, sestra často 

hodně rozkazuje, hrozí, trestá, málo respektuje přání a potřeby pacientů lékařů, má pro ně 

málo porozumění, jednoznačně determinuje vše svými zkušenostmi, úsudky a 

rozhodnutími, poskytuje jen málo samostatnosti a iniciativy.                        

Nezasahující, liberální styl – Řídí práci s pacienty málo nebo vůbec ne. Neklade přímo 

požadavky. Ve složitých situacích to bývá postup méně škodlivý než postup 

autokratický, nedává však normy a požadavky nezbytné pro formování charakteru. Sestra 

má často až neoprávněnou důvěru pacientů. Bývá to převážně, typ sester vnitřně 

nejistých.                              

Integrační, sociálně integrační, demokratický styl – Kde řízení je vyváženo dostatkem 

kontroly a pevného dodržování léčebných postupů, působení, nechává prostor pro 

iniciativu, samostatnost a tvořivost v práci atd. Málokterá sestra má tak ideální strukturu 

vlastností, která vede ke spontánnímu rozvoji integračního stylu. Zpravidla se sestra musí 

tomuto stylu učit. (Hartl, Hartlová, 2000)       

 Na vztah sestry a pacienta má vliv i konkrétní prostředí zdravotnického zařízení. 

Působí jak vybavení přístroji a pomůckami, tak i estetika prostředí. Tyto skutečnosti 

nejenom přímo ovlivňují kvalitu vlastní léčby, ale i přispívají k celkové pohodě a 

spokojenosti pacienta, lékaře i sestry. (Hartl, Hartlová, 2000)  

 

 



1. 1 Utváření osobnosti všeobecné sestry     

           

 Utváření osobnosti sestry začíná mnohem dříve než na zdravotnických školách a 

lékařských fakultách. Praxe ukazuje, že to již může začínat v průběhu školní docházky a 

během dalšího navazujícího studia. Sklon k pořádku, kázni, plnění úkolů a působení na 

ostatní se může u dítěte projevovat v době bouřlivého rozvoje nejrůznějších zájmů již 

okolo 10. roku věku. Je dokonce žádoucí, aby si každý, kdo by se chtěl stát sestrou, již 

dlouho před tím, než se stane studentem zdravotnického vzdělávání, ověřil, jestli se 

k takové práci hodí. (Zacharová, Šimíčková-Čížková, 2011)    

 Zkušené sestry zpravidla velmi kriticky pohlížejí na to, co považují pro svou 

osobnost a profesi za podstatné a co nikoliv. Z jejich pohledu jsou nejdůležitější tyto 

vědomosti a dovednosti: znát základní metody a formy práce s pacientem, umět užít 

správných prostředků, umět v dané situaci zvolit komunikaci adekvátní pacientovi, tzn. 

umět komunikovat nejen s nejrůznějšími pacienty, s lékaři, ale umět i adekvátně hodnotit 

stav pacienta, znát způsoby, jak je povzbuzovat a motivovat a umět aplikovat potřebné 

postupy v závislosti na cílech léčby, umět se pohotově rozhodnout ve standardních i 

neobvyklých situacích. (Bartošíková, 2006, Venglářová, 2011)    

 

1. 2 Vlastnosti osobnosti všeobecné sestry      

           

 Pro určení charakteristiky ideální sestry se zaměřím na ty vlastnosti, které jí 

umožňují úspěšné působení. S představou ideální sestry je spojen bohatý komplex 

nejrůznějších psychických vlastností.              

Intelektové vlastnosti – Od sestry se obecně žádá mnoho obecných vlastností 

rozumového charakteru. Uvedu nejvýznamnější z nich:                        

 Pružnost myšlení, tzn. umět pružně a pohotově měnit reakce od případu k případu a 

tvořit reakce nové. Pružnost myšlení chrání před šablonovitostí a rutinérstvím, umožňuje 

pohlížet na pacienta nezaujatýma očima a podle toho jej pak ovlivňovat.                                       

 Tvůrčí myšlení umožňuje pohotově vynalézat nové formy působení, jednání a 

činností. Pro sestry je velmi důležitá schopnost nacházet nová řešení a podnětné nápady.  



 Organizační schopnosti jsou nutné pro zvládání každodenních úkolů. Má-li sestra 

nedostatek organizačních schopností, bývá narušen soulad při střídání jednotlivých 

činností denního programu, což může mít na pacienty negativní vliv.  

 …Mimo uvedené obecné vlastnosti myšlení je žádoucí, aby sestra měla i konkrétní 

rozumové schopnosti, například zásobu poznatků – měly by to být poznatky o světě, 

přírodě, historii, politické situaci atd.                                                                                          

Citové vlastnosti sestry – Úroveň těchto vlastností se může lišit v závislosti na věku 

pacientů, se kterými sestra pracuje. Neměla by mezi těmito vlastnostmi chybět: 

 Láska k  lidem   

 Ochota zabývat se lidmi a jejich problémy 

 Cit pro spravedlnost   

 Stálost a kvalita citů   

Volní vlastnosti – Sestra na pacienty systematicky působí a je nutné, aby si počínala 

cílevědomě a nikoliv živelně a náhodně. Musí své reakce neustále kontrolovat vlastním 

vědomím, musí se umět ovládat a disciplinovaně jednat, vědět jaké od sebe může 

očekávat reakce a bojovat proti nim.
 
(Venglářová, 2011)    

 Nároky na vlastnosti sestry jsou vysoké a ne každý je vlastní a chce na nich 

pracovat.           

  

1. 3 Sebevýchova, sebevzdělávání, sebeutváření       

           

 Úkolem sestry jako velmi důležitého řídícího subjektu z hlediska lékaře a 

pacienta není jen zdokonalování své každodenní práce, ale i práce s vlastní osobností, 

zejména pokud jde o morálně charakterový profil.  

Neexistuje jeden přesně definovatelný způsob, ale existuje několik druhů 

příjemné komunikace s pacientem, s lékařským personálem, a to na základě asertivity. 

Jsou to způsoby posuzování, rozhodování, řešení vzniklých problémových situací. Často 

je komunikační takt chápán jako něco intuitivního, jako umění, kterému se nelze naučit.     

 Každá budoucí sestra by měla znát poznatky z různých oborů psychologie. 



Možnostmi vzdělávání jsou návštěvy akcí vzdělávacích center, ale také sebereflexe, 

kterou je možno chápat jako: vnitřní dialog, který vede sama se sebou, když zaujímá 

kritický odstup od svých zážitků a snaží se je srovnávat a hodnotit, popř. i korigovat. 

Vnitřní dialog se tak stává jakýmsi profesionálním svědomím sestry.
 
(Vosečková, Hrstka, 

2010, Křivohlavý, 2004)          

       

1. 4 Sociologické rozbory  

 
Důležitým zdrojem poznatků o činnosti sestry jsou sociologické rozbory. Sestra 

potřebuje k plnění sociální role jednak odborné předpoklady, ale i předpoklady osobní. 

Ze sociologického rozboru profese sestry vyplynuly tři nejdůležitější rolové znaky: 

kolektivní orientace (sociocentrismus), univerzalismus, emocionální neutralita. 

(Čechová, Mellanová, Rozsypalová 1995, s. 79)          

Z rolových znaků vyplívají zásady profesionálního chování sestry:   

 Chování sestry má být převážně adaptivní a respektující práva nemocného. 

 Sestra by měla preferovat zájmy a potřeby nemocného. 

 Sestra by se měla chovat ke všem stejným způsobem. 

 Sestra musí mít své chování pod kontrolou. (Čechová, Mellanová, Rozsypalová, 1995)
 

 Předpovídat úspešnost jedince ve výkonu daného povolání umožňuje 

psychologický profesiogram. Srovnáním psychických a somatických vlastností umožní 

odhadnout, za jakou dobu si pracovník vyvine požadované návyky a dovednosti.  

Konkrétní požadavky na profesi sestry přinesly psychologické profesiogramy. 

Psychologický profesiogram je „podrobný popis určitého povolání, zaměřený hlavně na 

psychické předpoklady, které musí jedinec mít, aby mohl své povolání úspěšně 

vykonávat“. (Čechová, Mellanová, Rozsypalová 1995, s. 80)
 

Výsledky profesiogramů upozornily na základní skupiny psychických předpokladů, které 

jsou pro práci sestry nezbytné: 

 Senzomotorické předpoklady – šikovnost, zručnost, obratnost, neporušené smyslové 

vnímání  

 Estetické předpoklady- smysl pro úpravu vlastní i zdravotnického prostředí 



 Intelektové předpoklady - schopnost řešit proměnlivé situace, umět vybrat optimální 

řešení 

 Sociální předpoklady - pozitivní vztah k lidem, schopnost vést dialog, navázat 

kontakt, ovládat chování, umět se vcítit do stavu    

 Autoregulační předpoklady - přizpůsobivost, sebezapření, zvýšená odolnost k 

fyzickému i psychickému stresu   

V práci sester se hlavně dvě poslední skupiny ukázaly jako velice důležité. (Čechová, 

Mellanová, Rozsypalová 1995, s. 80)       

           

 1. 5 Motivace sester  

 

Psychologické problémy související s profesí sester jsou důsledkem dlouhodobého 

působení celé společnosti. V posledních letech výrazně rostou nároky na sestry. Tato 

skutečnost je vyvolána řadou objektivních příčin, které přinášejí radikální společenské 

přeměny. Přes všechny změny však stále platí teze o sepětí kvality přípravy sestry a 

kvality vzdělanosti společnosti jako základní podmínky jejího rozvoje. (Balková, 2012) 

Často deklarované výzvy, že zkvalitnění českého zdravotnictví stojí a padá 

s kvalitou všeobecných sester, výzvy jsou sice do značné míry pravdivé, avšak to není 

jediný problém. Sestry jsou rychle odrazovány mnohdy zkostnatělou atmosférou ve 

zdravotnictví, chováním pacientů, množstvím nečekaných povinností, ale především až 

znevažujícím finančním ohodnocením.
 
(Balková, 2012)  

Teorie očekávání převedena do zdravotnického prostředí říká, že aby byla sestra 

ochotna vynaložit úsilí, musí vědět, že za toto úsilí získá adekvátní odměnu.   

  

 

 



2 ZÁTĚŽOVÉ SITUACE, STRES       

                       

„Zátěžová situace vyvolává stav nadměrného zatížení nebo ohrožení, spojeného 

s úbytkem uspokojení, ohrožující celkovou, tělesnou i duševní pohodu.“ (Vágnerová, 

2004, s.265)             

Pojem stres poprvé použil kanadský endokrinolog H.Selye, podle něhož je to „odpověď 

našeho těla na jakýsi požadavek, jemuž je vystaveno“. (Minirth, 2011, s. 11)   

  Při vyhledávání podnětů vyvolávající stresovou reakci (stresorů) se obvykle 

upřednostňují vnější, viditelné stresory, jako je například ztráta zaměstnání, nemoc dítěte. 

Relativně často jsou ignorovány vnitřní aspekty, kdy člověk funguje jako stresor sám 

sobě. Tato situace může nastat například vlivem dlouhodobého sklonu starat se zbytečně, 

neschopností se uvolnit apod.      

Z psychologického hlediska lze stres chápat jako stav nadměrného zatížení či ohrožení. 

(Jeklová, Reitmayerová, 2006) 

 Pro všeobecné sestry jsou nejčastější zdroje stresu především tyto okolnosti: 

 příliš mnoho povinností 

 nedostatek času a z toho vznikající přepracovanost 

 mnoho pacientů na oddělení 

 nedostatečná spolupráce s ostatními odděleními a směnami 

 nedostatek financí  

 bezmoc proti chování některých problémových pacientů 

 nefunkční komunikace v samotném oddělení mezi zdravotním personálem vůbec a 

mezi zdravotnickým personálem a pacienty                       

  Nejmarkantněji se stres projevuje v oblasti emotivní a kognitivní. Sestra může 

pod vlivem stresorů reagovat zvýšením svého napětí (i při malém, pro jiné lidi 

bezvýznamném podnětu), eventuálně i agresivitou, ale také pasivitou, pesimismem, 

depresemi. Mohou se vyskytnout potíže s pozorností, myšlením, pamětí, ale i s volními 

procesy a objevit se mohou i změny osobnostních rysů.     



  Mnoho sester se v dnešním zdravotnictví cítí tělesně a duševně unaveno. Stav 

únavy a vyčerpání je ve většině případů způsoben častým nebo dlouhodobým trváním 

vypětí sil. (Bartošíková, 2006)
 

V mnohých nemocnicích chybí pracovní motivační 

strategie zdravotnického zařízení, včetně péče o zaměstnance, jejich pracovní podmínky.

  Sestra, která pociťuje neustálý psychický tlak, se obvykle chová nepřirozeně, 

strnule, nejistě a příliš formálně. Vidí, respektive má sklon vidět pacienty kolem sebe 

v horším světle, než jací ve skutečnosti jsou. Díky tomuto tzv. negativnímu vidění sestra 

často „odhaluje“ zištnost svých přátel, sobeckost či schválnosti pacientů a často i 

neprávem podezírá své okolí. (Křivohlavý, 2010, Venglářová, 2011)      

                   

3 SYNDROM VYHOŘENÍ            

           

 Pojem syndrom vyhoření je většinou v literatuře vysvětlován jako duševní stav, 

který se často objevuje u lidí, kteří pracují například s jinými lidmi a jejichž povolání je 

závislé na mezilidské komunikaci.         

 Při definici samotného pojmu Syndrom vyhoření vycházím z definice Jaro 

Křivohlavého, který jej definuje jako „psychosomatické onemocnění, při kterém dochází 

k fyzickému, psychickému a emocionálnímu vyčerpání organismu“.
 
(Křivohlavý, 1998, s. 

50)            

 Syndrom vyhoření se v  povolání sester projevuje ztrátou energie a idealismu, 

která vede ke stagnaci, frustraci a apatii. Ačkoliv nepostihuje jen lidi pracující 

v náročných profesích pracujících s lidmi, právě u nich se projevuje nejčastěji a 

nejnápadněji. Tito lidé mívají obvykle následující příznaky: cítí se celkově špatně, jsou 

emocionálně, duševně i tělesně unaveni. Mívají pocit bezmoci a beznaděje, většinou 

nemají chuť do práce, ale ani radost ze života.      

 Lidé, kteří jsou chronicky vyčerpaní, velice nesnadno přiznávají jak sobě tak i 

jiným své potíže. Nepřiznají svůj strach, úzkost, vnitřní neklid, slabost, únavu, nervozitu, 

neschopnost koncentrovat se, poruchy spánku, bolesti hlavy atd. Domnívají se, že není 

podstatné, zejména pokud pracují v pomáhající profesi, stýskat si zpočátku na 



nepodstatné příznaky. Dělá jim potíže dát najevo, že si sami se sebou neví rady, vždyť 

pracují s lidmi, kteří si se sebou nevědí rady v daleko větší míře.    

 Vyhoření se objevuje jako plíživé psychické vyčerpání, jako dlouhodobé 

působení stresujících podnětů. Postupně se dostavují důsledky z tohoto přetížení. 

Počáteční vášeň pro práci vystřídá uspokojení z prvních úspěchů, dále nadšení ze 

seberealizace, která se však postupně vytrácí.  Profesionální chování člověka se začíná 

měnit a mizí u něho zájem o klienty, pacienty, či uživatele služeb. Dostavuje se 

podrážděnost, střídaná skleslostí, ztráta sebedůvěry a pocit vnitřní prázdnoty. 

(Bartošíková, 2006)          

 „Syndrom vyhoření tedy vylučuje stavy, které jsou spojené s psychickou 

diagnózou nebo s monotónností práce, kde se sice může jednat o únavu a znechucení, 

avšak tento stav není spojován s pocity neschopnosti“. (Křivohlavý 1988, s. 51)
    

           

 3. 1 Historický vývoj pojmu syndrom vyhoření     

            

 Již od dávných časů je známý jev celkového tělesného, psychického a duševního 

vyčerpání. V Bibli můžeme najít různé příklady, např.: Mojžíšův život z pohledu 

ohrožení vyhoření, ale k odbornému pojmenování se dospělo až v minulém století. 

Termín syndrom vyhoření byl v 60. letech 20. století používán pro lidi, kteří propadli 

alkoholu a později i pro lidi narkomany, kteří neměli o nic jiného zájem než o drogy. 

Názvem syndrom vyhoření byli také ironicky nazývaní dobrovolní pracovníci 

alternativních zdravotních zařízení, kteří pracovali s osobami drogově závislými. Později 

se tohoto termínu začalo používat i pro osoby, jejichž práce se pro ně stala drogou, která 

byla pro ně jediným smyslem života, všechno ostatní jim bylo lhostejné a pro nic jiného 

nebyli schopni žít. V současné dnešní době tyto osoby nazýváme jako „workoholiky“. 

(Kebza, Šolcová, 2003, Vosečková, Hrstka, 2010)      

 Pojem syndrom vyhoření upřesnil a uvedl poprvé do literatury J.Freudenberger. 

Jde o výstižnou metaforu, kdy anglicky burn-out znamená dohořet, vzhořet, vyhasnout. 

Hořící oheň znamená v psychologické rovině motivaci, aktivitu, zájem, vyhoření pak 

znamená dohořívání, ztrátu nadšení. Vyhasnutí motivace a stimulujících podnětů 



v situaci, kde péče o jedince a neuspokojivý vztah jsou příčinou, že práce nepřináší 

očekávané výsledky.
 
(Vosečková, Hrstka, 2010)      

 „Největší zájem o problematiku se projevil až na přelomu 70. a 80. letech 20. 

století. Potvrdit to může i provedení 207 psychologicko-medicínsky orientovaných studií. 

Zatímco v 90. letech je jich registrováno zhruba 5-10 ročně“. (Kebza, Šolcová, 2003, s. 

6)                

 Syndrom vyhoření jako nový fenomén se začal objevovat v zemích, které v 80. a 

90. letech procházely transformačními změnami. Pojem syndrom vyhoření zde zapadá do 

skupiny problémů souvisejících se zvládáním stresu občanů a jejich vyrovnáním se 

s transformačními změnami, finančními a sociálními krizemi, které tyto změny provázejí.

            

 3. 2 Definice syndromu vyhoření      

            

 Postupně se v literatuře během posledních třiceti let objevuje stále více prací 

týkajících se syndromu vyhoření a také přibývala celá řada různých pojetí a vymezení 

tohoto pojmu. Dnešní náplň pojmu vyhoření se postupně vytvořila z definic od různých 

autorů, kteří se problematikou zabývali. Níže uvedené definice popisují, jak a z jakých 

pozic psychologové chápali jev, který nazýváme „vyhoření“:                             

  „Stav emocionálního vyčerpání zapříčiněný nadměrnými psychickými a emocionálními 

nároky, popsaný u některých zaměstnaneckých kategorií pracujících s jinými lidmi“. 

(Kebza, Šolcová, 2003, s.7)
   
                                                       

  Je to stav extrémního vyčerpání, vnitřní distance, silného poklesu výkonnosti a 

různých psychosomatických obtíží. (Kallwas, 2007)
                                                                                                          

 

 „Je psychosomatické onemocnění, při kterém dochází k fyzickému, psychickému 

(mentálnímu) a emocionálnímu (citovému) vyčerpání organismu. Pokud jde o 

patofyziologické mechanismy, je zcela jednoznačné, že je projevem dlouhotrvajícího a 

nadměrného stresu“. (Zacharová, 2011, s. 50)   

   „Jde o profesionální selhávání na základě vyčerpání vyvolaného zvyšujícími se 

požadavky od okolí nebo od samotného jedince. Zahrnuje ztrátu zájmu a potěšení, ztrátu 



ideálů, energie i smyslu, negativní sebeocenění a negativní postoje k povolání“. 

(Janáčková, 2008, s. 77)         

  Z uvedených definic lze stanovit, že syndrom vyhoření je určitý psychosomatický 

a sociální problém, který vzniká jako důsledek práce s lidmi. Vyhořet znamená vyčerpat 

se z fyzických a duševních sil, opotřebovat se nadměrnou snahou dosáhnout 

nerealistických požadavků, které si na sebe klade člověk sám, nebo se snaží dostát 

hodnotám společnosti. Jestliže jedinec vstupuje do zaměstnání s vysokými, přehnanými, 

idealistickými a romantickými nároky na sebe, tak se tyto nároky mohou stát základem 

pro vyhoření. Hlavní roli nemusí hrát ani realita sama.     

  Pokud je vyhoření stav tělesného, emočního, a duševního vyčerpání způsobený 

dlouhodobým, angažováním se v situacích, které jsou emočně náročné a tělesné 

vyčerpání je charakterizováno jako nedostatek energie, chronická únava a slabost, pak 

emoční vyčerpání, sekundární součást vyhoření, zahrnuje především pocity bezmoci, 

beznaděje, kde se vyčerpaný chytá do pasti.  Duševní vyčerpání je tedy třetí součást 

vyhoření charakterizovaná vytvořením negativních postojů vůči sobě, práci a životu 

vůbec.                            

Myšlenkové základy uvedených definic se shodují v následujícím: 

 Syndrom vyhoření se vyskytuje v pracovních oblastech, kde se pracuje s lidmi, 

pracovní náplní je kontakt s lidmi. 

 Je utvářen symptomy převážně z oblasti psychické. Dále je rovněž utvářen z oblasti 

sociální a fyzické. 

 Klíčovým momentem je opotřebení, celková únava, kognitivní vyčerpání. 

 Jedná se o psychický stav, důležitou roli má prožitek vyčerpání Chronický stres je 

příčinou syndromu a jeho složek.        

        Na základě definicí můžu předvídat, u kterých profesí lze předpokládat vznik a 

rozvoj syndromu vyhoření. Jedná se především o profese: manažeři, dealeři, prodejci, 

politici, agenti pojišťovacích firem, lékaři, sestry na všech odděleních, ve všech 

zdravotnických zařízeních, úředníci v orgánech státní správy, duchovní - knězi a 

kazatelé, sociální pracovníci, poradci aj. (Kallwass, 2007, Stock, 2010)
     

Předpokládané skupiny lidí ohrožené syndromem vyhoření: 



 Lidé pracovití, důslední, ti, kteří se obětují pro druhé a neumějí říct NE. 

 Lidé, kterým jde o dobrou práci, jsou pro svoji práci nadšeni. 

 Lidé plni energie a ti, kteří pracují příliš usilovně. 

 Lidé, kteří se museli mnohého vzdát, aby mohli vykonávat svoji práci. 

 Lidé, kteří neúspěch prožívají jako osobní porážku. 

 Lidé, kteří mají minimální zájmy mimo práci. 

 Lidé, kteří se domnívají, že jsou nepostradatelní. 

 Lidé, kteří netuší, že jsou ohroženi vyhořením. (Venglářová, 2011)   

             

  3. 3 Příznaky syndromu vyhoření      

             

  Příznaky syndromu vyhoření se projevují ve třech úrovních -  fyzické, sociální a 

psychické.           

  V úrovni fyzické: časté bolesti hlavy, poruchy krevního tlaku, rychlá unavitelnost, 

problémy se spánkem, stavy ochablosti, apatie a únavy organismu, nechuť k jídlu, 

svalové napětí (ztuhlý krk, ramena, bolesti bederní páteře), závratě a pocity nevolnosti, 

bolesti u srdce, časté změny srdeční frekvence, přetrvávající zažívací obtíže, dýchací 

potíže a poruchy, celková tenze, která stále přetrvává a zvýšená náchylnost k nemocím 

  V úrovni sociálních vztahů: velmi nízká empatie, ke své profesi pociťuje nechuť 

a rovněž ke všemu, co s ní souvisí, nemá zájem o hodnocení ze strany druhých, značný 

útlum sociability. Vlivem nezájmu, lhostejnosti a sociální apatie ve vztahu k okolí 

dochází k narůstání konfliktů, zanedbávání svých zájmů a koníčků. Z profesního hlediska 

dochází k omezení kontaktu s klienty, kolegy i osobami, které mají nějaký vztah 

k profesi, problémy v soukromí i v rodině.        

  V úrovni psychické: užívání stereotypních frází a klišé, činnosti jsou redukovány 

jen na rutinní postupy, projevy cynismu, negativismu, hostility k osobám – klientům, 

pacientům, zákazníkům apod. a jejich vnímání jako objektů, ztráta zájmu o témata 

související s profesí, pocit vlastní postradatelnosti, utlumení celkové aktivity, snížení 

spontaneity, iniciativy, invence a kreativity, převažuje depresivní ladění, frustrace, pocit 



smutku, bezvýchodnosti, beznaděje, negativní hodnocení instituce, v níž osoba svou 

profesi vykonávala, únik od reality, pocit, že úsilí o něco trvá již velmi dlouho a 

efektivita tohoto snažení je v porovnání s vynaloženou námahou nepatrná, tíživé 

prožívání marnosti vynaloženého úsilí a jeho bezsmyslnost, expresivní popis únavy, 

který je v rozporu s celkovým utlumením a oploštěním emocionality, velmi intenzivní 

prožitek nedostatku uznání, sebelítost. (Venglářová, 2011, Kebza, Šolcová, 2003)      

Příznaky syndromu vyhoření lze rozlišit na objektivní a subjektivní 

 Objektivní příznaky            

Mohou být snadno zjištěny spolupracovníky nebo příjemci poskytovaných služeb jako 

jsou např. pacienti, klienti, spolupracovníci aj. Tyto příznaky se projevují navenek 

dlouhodobě trvající sníženou výkonností. Člověk ztrácí zájem o práci, k této práci je 

lhostejný. Velmi častým jevem je měnící se zaměstnání. 

 Subjektivní příznaky             

Osoby postižené syndromem vyhoření mohou pociťovat příznaky jako je snížené 

sebehodnocení, pocity nespokojenosti, mimořádně velká únava, špatné soustředění 

pozornosti, práce člověka přestává těšit, drobné zdravotní potíže (častá infekční 

onemocnění, bolesti zad aj.).         

  V případě, že některý z uvedených příznaků je zapříčiněn psychiatrickým 

onemocněním, je třeba tento případ vyloučit ze syndromu vyhoření. Rovněž tak je 

žádoucí vyloučit případy, kdy jsou výše uvedené příznaky způsobeny nedostatečnou 

kvalifikací pro požadovanou práci tj. nekompetentností, popř. když se do zaměstnání 

promítají neřešené rodinné problémy. (Bartošíková, 2006, Kebza, Šolcová, 2003) 

              

  3. 4 Vývoj syndromu vyhoření       

              

  Syndrom vyhoření vzniká důsledkem dlouhodobě působícího stresu a nevhodného 

vypořádání se s psychickou zátěží. Lidé, kteří jsou vystaveni trvalé zátěži v sociálně-

emocionální oblasti, trpí chronickým stresem. Proces vyhoření trvá většinou několik let a 

probíhá v pěti fázích.                     

1. fáze - nadšení                         



Sestra má vysoké ideály, velmi se angažuje pro práci, pro pacienty. Snaží se, aby dala 

svým pacientům co nejvíce. Dochází k přetěžování se.               

2. fáze  - stagnace                 

Sestře se nedaří realizace ideálů, přestává mít radost ze své práce, dostává se do stavu 

rezignace, požadavky pacientů, lékařů začínají sestru obtěžovat.              

3. fáze - frustrace                                

Sestra vnímá pacienty negativně, na problémy reaguje nevhodnými prostředky, začíná 

být na své pacienty až alergická, práce je pro ni zklamáním.              

4. fáze - apatie                                                                                                            

Mezi pacientem a sestrou vládne nepřátelství, sestra se vyhýbá odborným rozhovorům s 

kolegy a jakýmkoliv aktivitám a dělá jen to nejnutnější. Je negativistická, lhostejná.       

5. fáze – syndrom vyhoření                    

Poslední fáze představuje stadium úplného vyčerpání - ztrátu smyslu práce. (Bartošíková, 

2006, Kalwass, 2007)          

  Některé fáze syndromu vyhoření mohou být na člověku výrazně patrné, jiné mohou 

být jen naznačené a nevýrazné. Někdy si člověk uvědomuje, že je přepracovaný, jindy se 

necítí dobře a neví proč. Příčinu hledá většinou jinde, než ve svém životním rytmu a 

komunikačních stylech. Z poslední fáze úplně rozvinutého syndromu vyhoření je cesta 

zpět již velmi obtížná. Je dobré, pokud se podaří proces pochopit a zastavit ho ve fázích 

frustrace, či apatie.   

            

 3. 5 Diferenciálně-diagnostické souvislosti     

            

 V životě člověka se objevuje syndrom vyhoření jako negativní emocionální jev. 

Je nutné si uvědomit, že v celém průběhu života se u člověka vytváří více negativních 

emočních jevů. Nemůžeme vždy říct, že jde o syndrom vyhoření. Proto je hodně důležité 

tyto negativní emoční jevy vzájemně určit a odlišit.     

 Distres, je definován jako napětí mezi tím, co člověka zatěžuje a zdroji možností 

zátěž zvládnout. Je to napětí mezi stresory (negativně působící vlivy na člověka) a 



salutory (to, co člověku pomáhá zvládnout stresovou situaci). Distres je nepříjemný, ve 

větší míře vede k přetížení člověka a v dané situaci převyšuje jeho možnosti. U každého 

z nás se může projevit stres. Ale syndrom vyhoření se spíše projevuje u jedinců, kteří si 

určili vysoké cíle. Jsou velmi zaujati svou prací, mají velmi vysoké nároky a očekávání. 

Je též možné, aby se i stres postupně změnil na syndrom vyhoření. K syndromu vyhoření 

totiž zpravidla nedochází u jedinců, kteří ve své práci vidí smysluplnost. Překážky, se 

kterými se potkává, považuje totiž za zdolatelné a překonatelné.    

 Deprese se může vyskytovat jako vedlejší příznak syndromu vyhoření, ale i 

nezávisle na syndromu vyhoření. Příčiny deprese lze odstranit například farmaky, 

terapeuticky. Syndrom vyhoření se touto metodou nepodařilo odstranit. Rovněž je 

důležité vědět, že depresí mohou trpět i lidé, kteří intenzivně nepracují nebo nikdy 

nepracovali. (Křivohlavý, 2009)       

 Je nutné si uvědomit rozdíl mezi syndromem vyhoření a depresí, protože vztahy 

mezi syndromem vyhoření a depresí jsou velmi blízké. Mají i řadu podobných 

symptomů, např. ztrátu motivace a energie, smutnou náladu, pocit bezcennosti, pocit 

zmaru. Ale syndrom vyhoření je převážně zaměřen na pocity a myšlenky z oblasti 

profesní činnosti. Je zde možnost odklonění podstaty příčiny vyhoření: po „přepnutí“ 

psychiky na mimopracovní náplň je možné dosáhnout zlepšení.     

 Únava je negativní emocí. Ta se rovněž může objevovat i při syndromu vyhoření. 

Poruchy kognitivních funkcí, výskyt depresivních symptomů a snížená schopnost 

soustředění spolu často souvisí. Únava úzce souvisí s fyzickou zátěží. Pouze 

odpočinkem, relaxací se jedinec může únavy zbavit. Tento postup však není možno 

aplikovat u syndromu vyhoření. Únavu je někdy přípustné například po fyzickém 

vyčerpání hodnotit kladně. Toto hodnocení u syndromu vyhoření možné není.  

 Alexithymie je porucha, která je syndromu vyhoření podobná. Celková netečnost, 

redukce invence, imaginativních aktivit a kreativity, otupělost v sociálních vztazích, 

zploštělost emocionality patří mezi jejich hlavní společné příznaky. Rozdílnost 

alexithymie je však především ve skutečnosti, že se především vyskytuje u pacientů 

s některou  psychosomatickou chorobou. Další rozdíl je, že syndrom vyhoření nemá 

hlavní rys alexithymie tj. nedostatek slov pro vyjádření emocí. Člověk se syndromem 



vyhoření se snaží své emoce dosti redukovat, ale na rozdíl od alexithymie má 

dostatečnou slovní zásobu k vyjádření emocí.     

 Neurastenie je porucha, která má některé shodné znaky společné se syndromem 

vyhoření. Zde je možné za příznaky považovat potíže se soustředěním, zvýšenou únavu 

dostavující se hlavně po duševním vypětí, mírné stupně deprese a iritabilita. Výskyt 

závratí pomáhá k jejich rozlišení. Ty se u syndromu vyhoření nikdy nevyskytují. Rovněž 

je zde značná kulturní podmíněnost symptomatologie u neurastenií. (Kebza, Šolcová, 

2003)           

 Je důležité si uvědomit, že syndrom vyhoření je obsažen ve skupině specifických 

symptomů. Syndrom vyhoření zatím není v klinické nebo výzkumné praxi považován za 

diagnostickou kategorii. Pro lidi s akutními problémy způsobené syndromem vyhoření, a 

to u poruch těžšího stupně, jsou velmi podnětné a důležité úvahy o diagnostickém 

přiřazení syndromu vyhoření z důvodu nutnosti přiznání pracovní neschopnosti. Do 

dnešní doby, i přes prokazatelně negativní vliv na pracovní výkon, není v naší 

společnosti a podmínkách syndrom vyhoření klasifikován jako choroba z povolání. 

(Kebza, Šolcová, 2003)         

            

 3. 6 Možnosti terapie        

           

 Je snazší a rozumnější předcházet než odstraňovat důsledky pracovního stresu. 

Použití terapie je však někdy nezbytné a nutné k odstranění následků. Terapeutické 

metody používané u syndromu vyhoření vycházejí z psychoterapeutického zdroje. 

 V našich evropských podmínkách se utvořily dvě psychoterapeutické školy, které 

pracují se syndromem vyhoření na základě existenciálních východisek.                   

První školou je daseinanalýza. Ukazuje pacientovi cestu k pochopení jeho vlastní 

existence a snaží se mu ukázat nejvhodnější cesty, jak se co nejodpovědněji, nejlépe, 

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

na neopakovatelnost a jedinečnost vlastní individuality pacienta. Jaký byl jedinec 

v minulosti, není podstatné, prioritní je, jaký je člověk nyní a kam míří ve vztahu k 

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



sebe sama. Vlastní účast a úloha terapeuta je vnímána pouze jako role konzultanta. 

Druhou školou je logoterapie. Navazuje na existenciální východiska. Logoterapie se 

snaží o to, aby pomohla pacientovi v jeho snaze určit vlastní životní smysl jak v jeho 

životě tak i osobnosti. Škola postupuje cestou a formou objevování nových hodnot a 

jejich následné přejímání pacientem. Psychoterapeut zde pomáhá pacientovi si uvědomit 

nové důvody, proč stojí za to žít. Logoterapie chce rovněž ukázat a pomoci klientovi 

určit řešení ve stavu a  situacích existenciální frustrace. Nalezení smyslu života 

naplňováním hodnot a objevováním si klade za hlavní terapeutický prostředek. 

(Vágnerová, 2004, Kebza, Šolcová, 2003)        

           

 3. 7 Možnosti prevence         

            

 Pomocí prevence lze zmenšit důsledky nerovnováhy mezi profesním očekáváním 

a realitou -  na úrovni jedince i ze strany zaměstnavatele.                                                                                      

Prevence syndromu vyhoření na úrovni jednotlivce                

Ze strany jednotlivce je důležité:                    

nalezení smysluplné pracovní činnosti, vytvoření pracovních procesů, vhodných postupů 

              

získání a převzetí profesionální autonomie a opory                                  

konstituování přirozeného vztahu k práci a dalším životním aktivitám. (Bartošíková, 

2006)          

 Prevence na osobní úrovni znamená, vytvářet si zdravý systém sebepodpory. 

Umět se postarat o vlastní smysluplný, příjemný a fyzicky aktivní život, mít čas na                                                               

své koníčky, pečovat o sebe, udržovat se v dobré kondici, umět požádat o pomoc. Na 

straně jednotlivce je nutný vznik motivace, potřeby zvládnout základní pravidla, jak si 

zachovat zdraví a nepodléhat stresu. (Kebza, Šolcová, 2003)
       

Prevence syndromu vyhoření na úrovni organizace                    

Syndrom vyhoření má velký vliv na postoje a způsoby chování souvisejících s výkonem 

pracovní činnosti. Je tedy i v zájmu zaměstnavatele, aby se prevencí zabýval.        



Především se zaměřuje na:                    

  rozvoj programů zaměřených na osobní rozvoj                                        

  pracovní poradenství                

  výcvik v profesních dovednostech                   

  důraz na týmovou spolupráci, na identifikaci rolí v týmu a jejich cílevědomý výcvik    

  zvýšení podílu pracovníků na řízení.       

 Pozitivním faktorem spokojenosti se zaměstnáním je spokojenost s nadřízenými, 

spolupracovníky, postupem, finančním ohodnocením, jasný kariérní řád. (Kebza, 

Šolcová, 2003)        

 V opravdu řízené a účinné prevenci syndromem ohroženého člověka je potřebné 

se soustředit na poměr stresorů a salutorů. Jestliže zátěž převažuje možnosti salutorů, 

dochází u jedince ke stresu. Dále pak už stres může přejít v distres (neřešitelná a 

nadlimitně těžká stresová situace). Při takto vzniklé situaci, jsou možná dvě řešení:  

  Ubrat na straně stresorů. Lze toho dosáhnout odstraněním některé aktivity, například 

předáním jinému jedinci. Pokud není možnost část svých povinností převést na jiného 

jedince, je nutné zvážit možnost „odejít ze hry“. Toto je pro člověka menší zlo, než 

pozdější riziko úplného vyhoření.            

  Přidat na straně salutorů - rozšířit preventivní aktivity (posilovna, relaxační cvičení, 

fitness, relaxační trénink). Člověk by se měl více zajímat o problematiku duševního 

zdraví a způsoby jeho posilování. (Jeklová, Reitmayerová, 2006)
    

 Jsou značné rozdíly mezi lidmi v otázce stresu a psychického vyhoření. Výše 

uvedená řešení umožňují lépe odolávat stresu a snížit riziko vyhoření. Tyto metody 

mohou pomoci před zhroucením a vyhořením, pokud se člověk blíží ke stavu vyčerpání.    

 Rozdílné problémy, překážky a potíže se vyskytují během života každého 

člověka. Lidé postupují při řešení těžkostí různě a odlišně. První skupina lidí chápe 

překážku jako výzvu, kterou se snaží překonat. Posilují vlastní sebehodnocení a 

sebevědomí. Pro ně je překonávání těchto těžkostí zajímavou činností, která má v sobě i 

prvky vzrušení. V důsledku toho je pak jejich život plný pocitů uspokojení. Druhá 

skupina lidí upadá do stavu strachu a obav, protože považuje překážku za mnohem větší, 



než ve skutečnosti je. Výsledkem jejich negativních postojů je velmi často prohra. 

Považují překážku za něco nepřekonatelného a nezvládnutelného a zdůvodňují tím svůj 

postoj podlehnutí vzniklé překážce.        

 Jedinec nemusí být pouze členem jedné sociální sítě, ale může být členem více na 

sobě zcela nezávislých sociálních skupin, které mu mohou pomoci v případě kritické a 

nesnadné životní situace poskytnout určitou sociální oporu. Sociální oporu podporuje 

uznání, emocionální vzpruha, potřeba sociálního zrcadla, naslouchání, spolupráce a 

nezištná pomoc, povzbuzování, soucítění – empatie, prověření stavu světa a také dělba 

práce. (Venglářová, 2011, Křivohlavý, 2010)     

 Mezi externí vlivy patří kromě sociální opory i dobré vztahy mezi lidmi. Jev 

syndromu vyhoření má velmi blízko k stavu nespokojenosti. Pracovní nespokojenost či 

spokojenost určují především vztahy mezi lidmi. Evalvace je kladné hodnocení jiných 

osob a toho, co dělají. Devalvace je opakem evalvace. Při devalvaci se jedinec považuje 

být ošizen až okraden, ochuzen a zraněn. Všechny tyto stavy přispívají k rozvoji 

syndromu vyhoření.        

 Pracovní podmínky mají silný vliv na předcházení možnosti stresu a syndromu 

vyhoření. Je možno konstatovat, že se sestra velmi často setkává s nedostatečnými 

podmínkami, nevhodnými prostorami, špatným vnitřním klimatem, špatným osvětlením 

apod. Časový faktor je další velkou zátěží sester.  Reálná pracovní doba se během týdne 

pohybuje nad limitem pro určité typy oddělení. „V rámci pracovního dne je považováno 

za vhodné zařadit do každodenního režimu „povinné“ přestávky a využívat jich 

k regeneraci sil individuálně doporučeným tělesným cvičením, procházkou či některou 

z relaxačních metod“! (Kebza, Šolcová, 2008, s.
 
20)   

 Podmínky na pracovišti jsou jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů a 

příčin vzniku syndromu vyhoření. Jedná se o tzv. firemní kulturu, která zahrnuje 

organizaci práce, vztahy na pracovištích, komunikaci mezi odděleními, mezi lékaři a 

sestrami, mezi zdravotnickým personálem a pacienty apod. Právě firemní kultura bývá ve 

zdravotnických zařízeních velmi rozdílná, mnohdy stresuje a může mít i nepřímý vliv na 

vytvoření syndromu vyhoření.
 
(Jeklová, Reitmayreová, 2006)  

 Narušení komunikace a spolupráce v kolektivu sester je rovněž zdrojem stresu 



pro sestry. Často je zde nedostatečná podpora kolegů a absence vzájemné pomoci. 

Rovněž často i nedůvěra a nevyjádření podpory ze strany vedení oddělení, pracoviště. 

Dalším faktorem je minimální profesionální postup a skutečnost, že aktivita sester je 

nepatrně a špatně finančně odměňována. (Balková, 2012)   

 Dostatek smyslu pro humor je velmi důležitý faktor pro prevenci a zvládání 

stresu. Obecně se mezi lidmi tvrdí, že ti lidé, kteří ztratili, popř. nemají smysl pro humor, 

se dostávají do stavu vyhoření podstatně rychleji, nežli ti, kteří smysl pro humor 

neztratili a uplatňují jej ve své profesi.      

 V prevenci syndromu vyhoření je velmi důležitá relaxace. Relaxace je stav, který 

je obráceného druhu než předcházející napětí. Je možno relaxovat nejen doma, ale rovněž 

i v rámci plánovaných pracovních přestávek.    

 Poučením by měla být věta pro ty „obětavé“, kteří to se svou obětavostí 

přehánějí.„Kdo se neumí pořádně postarat sám o sebe, neskýtá záruku, že se postará o 

druhé“. (Janáčková, 2008, s. 83)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

4 METODY ZJIŠŤOVÁNÍ ÚROVNĚ PSYCHICKÉHO VYHOŘENÍ     

           Z 



přelomu 70. a 80. let minulého století jsou známy první metody zabývající se 

diagnostikou psychického vyhoření. Identifikace syndromu vyhoření vychází jednak 

z pozorování jednotlivých příznaků u osob, v jejichž chování se burn-out syndrom začíná 

projevovat, jednak ze subjektivního hodnocení psychického stavu a ze speciálních 

psychologických metod, které byly k diagnostice syndromu vyhoření zkonstruovány. 

(Vosečková, Hrstka, 20010)          

 V dalším textu se zaměřím na nejobvyklejší dotazníkové metody používané 

k vyšetření a stanovení úrovně syndromu vyhoření.                    

  Dotazník MBI – Metoda Maslach Burnout inventory      

Dotazník vytvořila a publikovala v 1981 psycholožka Christiane Maslachová společně se 

Susan Jacksonovou a stal se historicky nejpoužívanější metodou ke stanovení stupně 

vyhaslosti. Má 3 faktory. Dva jsou negativně laděné- emocionální vyčerpání a 

depersonalizace. Jeden je laděn pozitivně - osobní uspokojení z práce. Pocity hodnotí 

jednak na stupnici častosti výskytu, jednak na stupnici intenzity a vyhodnocuje se 

celkové skóre pro jednotlivé faktory. (Venglářová, 2011)                                         

  Dotazník  BM „Burnout Measure“           

Dalším dotazníkem založeným na posuzovacích škálách je dotazník BM „Burnout 

Measure“ od A.Pinesové,E.Aronsona a D.Kafryho. Měří pocity fyzické, emocionální a 

psychické vyčerpání.                                                                                                        

  Orientační dotazník                         

Orientační dotazník pro praxi slouží jako jednoduchá a velmi vhodná metoda rozpoznání 

blížícího nebezpečí a stavu psychického vyhoření. Je skutečně vhodná pro každého 

člověka, který si chce ověřit, jak na tom z hlediska procesu vyhoření je. Metoda obsahuje 

24 otázek a tvrzení, na které se odpovídá pouze ano, nebo ne, dle toho, jestli člověk 

s daným výrokem nebo tvrzením souhlasí, nebo nesouhlasí. Jestliže je většina odpovědí 

typu „ano“, pak se jeví možnost zrodu psychického vyhoření.                                      

  Hennigův dotazník                       

Autor C. Hennig publikoval dotazník, který je z hlediska určení vhodný jako pomůcka 

pro sebeposouzení. Cílem dotazníku je zodpovědět otázku, do jaké hodnoty jsou stresem 

postiženy centrální psychofyzické funkce. Dotazník obsahuje 24 výroků. Ty zahrnují 



roviny emocionální, tělesné, rozumové, sociální a kognitivní účinky stresu a syndromu 

vyhoření. Uvedené výroky jsou posuzovány na pětibodové posuzovací škále od 0 = 

nikdy, do 4 = vždy.             

  Dotazník k syndromu vyhoření Burn –Out                      

Dotazník je od autorů Tošnerová a Tošner, kteří jej uvádí pod názvem Burn-Out 

syndrome. Dotazník má 24 otázek, které jsou rozděleny po šesti otázkách do čtyř rovin. 

Autoři uvádí, že je vhodný pro ty, kteří mají  problémy v práci, podezření na duševní  

poruchu, psychický discomfort apod. Test je vyhodnocen ve čtyřech rovinách: rozumové, 

emocionální, tělesné a sociální. Autoři uvádí, že je zvlášť dobře použitelný tam, kde se 

jedná o příznaky, jako je znechucení prací a klienty, cynismus, odpor ke vzdělávání, 

neschopnost soustředění nebo somatické (psychosomatické) problémy. (Kalwass, 2007,  

Vosečková, Hrstka, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empirická část 



5 CÍLE VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ      

                                      

Hlavní cíl výzkumu:  Zjistit, zda jsou sestry ohroženy syndromem vyhoření 

Dílčí cíle výzkumu: 

Cíl č. 1 Zjistit, zda sestry znají problematiku příčin syndromu vyhoření.  

Cíl č. 2 Zjistit, zda jsou sestry informované o projevech syndromu vyhoření. 

Cíl č. 3 Zjistit, jaké jsou možnosti prevence syndromu vyhoření na úrovni jednotlivce a 

organizace.           

 

6 POUŽITÉ METODY         

                    

Pro realizaci průzkumného šetření jsem zvolila dotazníkovou metodu. Použila jsem 2 

typy dotazníků, dotazník Burn - Out a dotazník doplňkový.    

             

6. 1 Dotazník Burn - Out 

 
Vychází z Pracovního sešitu pro účastníky kurzů k Syndromu vyhoření, který 

vydalo nakladatelství Hestia, v Praze roku 2002. Dotazník jsem si upravila tak, aby 

vyhovoval danému prostředí.   

Dotazník má celkem 24 položek, sleduje a vyhodnocuje čtyři roviny: 

 Rozumová rovina - co si o tom myslíte, ztráta iluzí, pocity marnosti vlastní existence, 

pocity naprosté bezcennosti aj. Položky č. 5, 10, 13, 16, 17, 20. 

 Tělesná rovina - co na to váš organismus, vyčerpanost, únava, náchylnost k nemocem. 

Položky č. 1, 3, 7, 11, 19, 23. 

 Sociální rovina - jak to působí na vaše sociální vztahy (vztahy s okolím) 

postavení na oddělení, v týmu, úroveň společenského a pracovního uznání  aj. Položky č. 

2, 6, 12, 14, 15, 22. 

 Emocionální rovina - jak to cítíte, - deprese, beznaděj, tíseň, bezvýchodnost aj. 

Položky č. 4, 8, 9, 18, 21, 24. 



Hodnocení dotazníku 

Položky jsou rozděleny po šesti otázkách do výše popsaných čtyř rovin. Do každé 

roviny spadá 6 položek a každá má 5 možných odpovědí s bodovou hodnotou 1-5 bodů. 

V každé rovině bylo tedy možné obdržet od 6 do 30 bodů. 18 bodů je 50%, tedy střed a 

v blízkosti tohoto středu 16-ti bodů se nachází nebezpečí syndromu vyhoření. V každé 

rovině by neměl výsledek přesáhnout u hodnocené 16 bodů a v celém dotazníku by 

součet jednotlivých bodů neměl přesáhnout 64 bodů. Sledovala jsem příklon k ideálu či 

nebezpečí vzniku syndromu vyhoření. Celková míra náchylnosti ke stresu a syndromu 

vyhoření je dána v jednotlivých rovinách samostatně. V každé rovině by neměl výsledek 

přesáhnout u hodnocených střední limit a v celém dotazníku by součet jednotlivých bodů 

neměl opět přesahovat střední limit. Sleduji tím celkové, ale i jednotlivé ohrožení. Mezní 

limity pro výslednou hodnotu zkoumaných rovin jsou:                             

 Je-li bodová hodnota respondentky v kterékoliv rovině nižší než 16 bodů, hodnotím 

stav z hlediska náchylnosti k syndromu vyhoření jako dobrý. 

 Je-li bodová hodnota respondentky v kterékoliv rovině 16 – 18 bodů, hodnotím stav 

z hlediska náchylnosti k syndromu vyhoření jako uspokojivý. 

 Je-li bodová hodnota respondentky v kterékoliv rovině nad 18 bodů, hodnotím stav 

z hlediska náchylnosti k syndromu vyhoření jako neuspokojivý a to tím více čím je 

hodnota vyšší.  

Základním předpokladem objektivního zjištění a změření míry vyhoření je korektní 

vyplnění dotazníku. Dotazník Burn- Out je přílohou B.  

 

 

 

 

 

 

 

 6. 2 Dotazník doplňkový        

            



 Jedná se o dotazník vlastní konstrukce. Do doplňkového dotazníku byly zařazeny 

položky (údaje o praxi, o dosaženém vzdělání) zjišťující kromě údajů o respondentech i 

jejich názor na úroveň řízení, který považuji za klíčový pro vytvoření dobrého 

pracovního prostředí a tzv. firemní kultury. Ta má spolu s komunikací vliv na utváření 

zdravého prostředí a zdravých vztahů pro prevenci vzniku syndromu vyhoření.  

V úvodu je uvedena položka k identifikaci pracoviště.            

Položky č. 1 a 2 obsahovaly kritéria - délka praxe a dosažené vzdělání.   

Položky č. 3 a 4 jsou zaměřeny na - informovanost o syndromu vyhoření.             

Položky č. 5 až 9 jsou zaměřeny -  na řízení. Doplňkový dotazník je přílohou A.  

 

 6. 3 Statistické zpracování       

           

 Statistické zpracování bylo provedeno poměrně jednoduchými statistickými 

výpočty, které vycházejí z počtu respondentů a z četnosti odpovědí. Vyhodnocení 

výsledků probíhalo pomocí Microsoft Office Excel 2007. Získané informace byly 

zpracovány do přehledných grafů a tabulek. V tabulkách bylo použito značení 

charakteristik:  

N - celkový počet respondentů                                    

ni - absolutní četnost  

fi - relativní četnost                                

fi = ni / N 

 

 

 

 

 

7 ORGANIZACE A PRŮBĚH VÝZKUMU 
 
 



Dotazníkové šetření, bylo provedeno u všeobecných sester v českobudějovické 

nemocnici na interním a chirurgickém oddělení během měsíce června 2012. 

Dotazníkové šetření bylo podpořeno náměstkyní ředitele pro odbornou 

ošetřovatelskou péči paní Mgr. Kyselovou Ph.D. a vrchními sestrami obou lůžkových 

oddělení. Souhlas s dotazníkovým šetřením je přílohu C. 

Před zahájením výzkumného šetření proběhlo pilotní šetření, které jsem provedla 

na třech pracovištích. Pilotní skupina se skládala z 26 respondentek, kterým jsem osobně 

vyplnění dotazníku předem vysvětlila. Vyplnění dotazníku bylo anonymní. Výsledky 

mne přesvědčily o nutnosti některé položky upravit a jinak naformulovat do konečného 

znění dotazníku. Vzhledem ke zkoumaným rovinám jsem je úmyslně nerovnoměrně 

rozložila tak, aby nepůsobily na respondenty návodně určitým směrem. 

Vlastní výzkumné šetření jsem zaměřila na všeobecné sestry chirurgického a 

interního oddělení. Podmínkou k zařazení do výzkumu byl zaměstnanecký poměr na 

dobu neurčitou a pracovní úvazek minimálně 0,5. Výzkum byl anonymní, respondentky 

odevzdávaly dotazníky přímo na místo, které jsme si předem určily. Zaručená anonymita 

a poskytnutí neomezeného času na vyplnění dotazníku byla základní podmínkou pro 

objektivitu získaných dat. S pomocí vrchních sester bylo rozdáno 110 dotazníků. Z 

celkového počtu bylo vráceno 94 dotazníků, návratnost byla 85 %. 

Dalším krokem byla selekce a vyhodnocení jednotlivých rovin (rozumové, 

emocionální, tělesné, sociální a mnou přidané roviny řízení v doplňkovém dotazníku). 

Jednotlivé roviny jsem zanalyzovala a připravila pro porovnání tak, abych mohla popsat 

tendence a nutná opatření pro organizaci a řízení  práce sester.  

 

 

 

 

8 CHARAKTERISTIKA SOUBORU 
 
 



  Zkoumaný soubor se skládal celkem z 84 respondentek. Respondentky byly 

všeobecné sestry z chirurgického a interního oddělení. Respondentek z chirurgického 

oddělení bylo 49, ale po vyřazení neúplných dotazníků jich bylo použito pro zpracování 

celkem 42. Z interního oddělení bylo odevzdáno 45 dotazníků a vyřazeny byly tři. Pro 

zpracování bylo použito 42 dotazníků. 

 Všechny respondentky, u nichž jsem průzkum prováděla mají minimálně 

středoškolské vzdělání. Liší se pouze v rozličných specializacích a doplňkových 

kvalifikačních kursech. Pracovní prostředí na odděleních poskytuje podobné pracovní 

podmínky v nově zrekonstruované a vybavené nemocnici.   

 

Charakteristika souboru dle délky praxe        

 Výzkumu se účastnilo 21(25%) respondentek s praxí do 2 let, 28 (33,33%) 

respondentek označilo délku praxe do 10 let, 35 (42%) respondentek označilo praxi v 

délce nad 10 let.  

 

Tabulka č. 1 Délka praxe  

délka praxe 
Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

do 2 let 16 38,10 8 19,05 21 25,00 

do 10 let 11 26,19 14 33,33 28 33,33 

nad 10 let 15 35,71 20 47,62 35 41,67 

N 42 100 42 100 42 100 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.1 Délka praxe  

 



 

 

 

 

 

 

Charakteristika souboru dle vzdělání        
Nejvíce 40 (47,62%) dotázaných má střední zdravotnické vzdělání. Vyšší 

odborné vzdělání uvedlo 20 (24%) respondentek. Vysokoškolské vzdělání uvedlo 24 

(28,57%) respondentek.  

 

Tabulka č. 2 Vzdělání  

vzdělání 
Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

středoškolské 23 54,76 17 40,50 40 47,62 

vyšší odborné 9 21,43 11 26,19 20 23,81 

vysokoškolské 10 23,80 14 33,33 24 28,57 

N 42 100 42 100 42 100 

 

 

Graf č.1 Vzdělání  
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9 ANALÝZA VÝSLEDKŮ        

           

 9.1 Vyhodnocení dotazníku Burn-out       

               

Jednotlivé položky v dotazníku jsou rozloženy do čtyř rovin.                 

Rovina rozumová - položky 5, 10, 13, 16, 17, 20                      

Rovina tělesná - položky 1, 3, 7, 11,19, 23                                                              

Rovina sociální - položky 2, 6, 12,14,15, 22 

47,61% 

23,80% 

28,57% 

středoškolské vyšší odborné vysokoškolské 



Rovina emocionální - položky 4, 8, 9, 18, 21, 24  

V tabulkách jsou tučně zvýrazněny hodnoty, na které bych chtěla upozornit.          

Výsledky jsou vyhodnocovány podle typu pracoviště a podle jednotlivých rovin. 

  

Rozumová rovina           

Položka č. 5 Pochybujete o svých profesionálních schopnostech? 

O svých schopnostech pochybuje „někdy“ 27 (32,14%) respondentek, „zřídka“ 

odpovědělo 41 (48,8%) respondentek. Pouze 10 (11,9%) dotázaných nepochybují o 

svých profesionálních schopnostech.  

 

Tabulka č. 3 Pochybnosti o svých schopnostech  

 

pochybnosti 
Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

nikdy 9 21,43 1 2,38 10 11,90 

zřídka 17 40,50 24 57,14 41 48,80 

někdy 12 28,57 15 35,71 27 32,14 

často 3 7,14 1 2,38 4 4,76 

vždy 1 2,38 1 2,38 2 2,38 

N 42 100 42 100 84 100 

 

 

 

 

 

Položka č. 10 V konfliktních situacích na pracovišti se cítíte bezmocná? 

V konfliktních situacích se cítí bezmocných „zřídka“ 38 (45,24%) respondentek a 

„nikdy“ 10 (11,9%) respondentek. Přesto se „někdy“ cítí bezmocných v konfliktních 

situacích 24 (28,57%), „často 10 (11,9%) a vždy 2 (2,38%) dotázané.   

 

Tabulka č. 4 Bezmocnost v konfliktních situacích  

       bezmocnost Interna Chirurgie Celkem N 



ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

nikdy 5 11,90 5 11,90 10 11,90 

zřídka 17 40,50 21 50,00 38 45,24 

někdy 13 30,95 11 26,19 24 28,57 

často 5 11,90 5 11,90 10 11,90 

vždy 2 4,76 0 0,0 2 2,38 

N 42 100 42 100 84 100 

 

 

 

Položka č. 13 Váš odborný růst a zájem o obor zaostává?                                   

Celkem 23 (27,38%) dotázaných nepřipouští„nikdy“, že by zaostávaly v odborném růstu 

a 31 (36,9%) respondentek jen „zřídka“. Na obou odděleních jsou i respondentky, které 

si uvědomují zaostávání v odborném růstu, 22 (36,19%) odpovědělo „někdy“, 7 (8,33%) 

„často“ a 1 (1,19%) „vždy“ 

 

Tabulka č. 5 Zaostalost odborného růstu a zájmu o obor 

       
odborný růst 

Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

nikdy 12 28,57 11 26,19 23 27,38 

zřídka 13 30,95 18 42,86 31 36,90 

někdy 12 28,57 10 23,80 22 26,19 

často 4 9,52 3 7,14 7 8,33 

vždy 1 2,38 0 0,0 1 1,19 
N 42 100 42 100 84 100 

Položka č. 16 Svou práci omezujete na její mechanické provádění?                   

16 (19,05%) respondentek „nikdy“ neomezuje svou práci na její mechanické provádění, 

„zřídka“ 34 (40,48%) dotázaných a „někdy“ odpovědělo 30 (35,71%) dotázaných.  

 
Tabulka č. 6 Mechanická práce 

       mechanická 
práce 

Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 



nikdy 10 23,80 6 14,28 16 19,05 

zřídka 15 35,71 19 45,24 34 40,48 

někdy 17 40,50 13 30,95 30 35,71 

často 0 0,0 3 7,14 3 3,57 

vždy 0 0,0 1 2,38 1 1,19 

N 42 100 42 100 84 100 

 

 

 

 

Položka č. 17 Přemýšlíte o odchodu z oboru?                                                          

O odchodu uvažuje „někdy“ 23 (27,38%) dotázaných, odpověď „často“ udává 9 

(10,71%) a „vždy“ 3 (3,57%) respondentky o odchodu přemýšlejí.  

 

Tabulka č. 7 Myšlenka na odchod z oboru 

       
odchod z oboru 

Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

nikdy 15 35,71 9 21,43 24 28,57 

zřídka 10 23,80 15 35,71 25 29,76 

někdy 11 26,19 12 28,57 23 27,38 

často 3 7,14 6 14,28 9 10,71 

vždy 3 7,14 0 0,0 3 3,57 

N 42 100 42 100 84 100 

 

 

 

Položka č. 20 Vyhýbáte se účasti na dalším vzdělávání?                                       

Respondentky z obou oddělení se nevyhýbají vzdělávání, buď „nikdy“ 32 (38,10%) nebo 

„zřídka“ 29 (34,52%). V doplňkovém dotazníku je možné v položce č. 2 sledovat 

stoupající kvalifikovanost sester na obou odděleních. 

 

Tabulka č. 8 Vyhýbání se vzdělávání 

       



vzdělávání 
Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

nikdy 9 21,43 13 30,95 32 38,10 

zřídka 11 26,19 18 42,86 29 34,52 

někdy 9 21,43 8 19,05 17 20,24 

často 1 2,38 3 7,14 4 4,76 

vždy 2 4,76 0 0,0 2 2,38 

N 42 100 42 100 42 100 

 

 

Vyhodnocení rozumové roviny 

V rozumové rovině celkem 78 (93%) respondentek nepřesáhlo hranici18.bodů a lze 

celkovou míru náchylnosti k syndromu vyhoření hodnotit jako dobrou. Na interním 

oddělení 39 (93%) respondentek a na chirurgickém oddělení také 39 (93%) 

respondentek.  

 

 Graf č. 3 Rozumová rovina 

 

Grafy k podrobnému hodnocení rozumové roviny jsou přílohou D.  

Tělesná rovina          
  

Položka č. 1 Obtížně se soustřeďujete?                                                               

Výsledek v obou zkoumaných odděleních ukazuje, že se ne vždy mohou či umějí dobře 

soustředit na svoji práci. 1 (2,38%) dotázaná z chirurgického oddělení odpověděla 

93% 93% 93% 

interna chirurgie interna + chirurgie 



v položce, že se obtížně soustřeďuje „vždy“. Celkem 7 (8,33%) dotázaných odpovědělo 

„často“ a 42 (50%) připouští „někdy“.  

 

Tabulka č. 9 Soustředěnost 

       
soustředěnost 

Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

nikdy 7 16,66 0 0,0 4 4,76 

zřídka 17 40,50 13 30,95 40 47,62 

někdy 18 42,86 24 57,14 42 50,00 

často 3 7,14 4 9,52 7 8,33 

vždy 0 0,0 1 2,38 1 1,19 

N 42 100 42 100 42 100 

 

 

Položka č. 3 Připadáte si fyzicky vyždímaná? 

Na chirurgickém oddělení odpovědělo 21 (50%) respondentek „často“ a odpověď „vždy“ 

1 (2,38%) respondentka.  Na interním oddělení odpověď „často“ zvolilo 10 (23,80%) a 

odpověď „vždy“ 3 (7,14%) respondentky  

 

Tabulka č. 10 Fyzická vyždímanost 

       
vyždímanost 

Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

nikdy 0 0,0 1 2,38 1 1,19 

zřídka 9 21,43 8 19,05 17 20,24 

někdy 20 47,62 11 26,19 31 36,90 

často 10 23,80 21 50,00 31 36,90 

vždy 3 7,14 1 2,38 4 4,76 

N 42 100 42 100 42 100 

Položka č. 7 Jste náchylná k nemocím?         

18 (21,43%) respondentek uvádí, že nejsou náchylní k nemocím „ nikdy“ a 34 (40,48%) 

dotázaných odpovědělo „zřídka“. Odpověď „často“ uvádí 5 (5,95%) a „vždy“ 2 (2,38%) 

dotázané. 



  

Tabulka č. 11 Náchylnost k nemocím 

       
náchylnost 

Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

nikdy 11 26,19 7 16,66 18 21,43 

zřídka 17 40,50 17 40,50 34 40,48 

někdy 10 23,80 15 35,71 25 29,76 

často 3 7,14 2 4,76 5 5,95 

vždy 1 2,38 1 2,38 2 2,38 

N 42 100 42 100 42 100 

 

 

 

 

Položka č. 11 Máte problémy se srdcem, trávením, apod.?           

Na obou oddělení odpovědělo „nikdy“ 35 (41,67%) a „zřídka“ 29 (34,52%) dotázaných.. 

Problémy tohoto rázu téměř jednoznačně v položce „vždy“ 0 (0%) odmítly. 

 

Tabulka č. 12 Problémy se srdcem, trávením 

       
problémy 

Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

nikdy 22 52,38 13 30,95 35 41,67 

zřídka 9 21,43 20 47,62 29 34,52 

někdy 7 16,66 8 19,05 15 17,86 

často 4 9,52 1 2,38 5 5,95 

vždy 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

N 42 100 42 100 42 100 

 

Položka č. 19 Trápí Vás poruchy spánku? 

Respondentky z chirurgického oddělení odmítají jen, že by některá z nich měla problémy 

stálé „vždy“ 0 (0%).  Poruchy spánku nemá „nikdy“ 21 (25%), nebo jen zřídka 24 

(28,57%) z celkového počtu dotázaných. 



 

Tabulka č. 13 Poruchy spánku 

poruchy 
spánku 

Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

nikdy 11 26,19 10 23,80 21 25,00 

zřídka 13 30,95 11 26,19 24 28,57 

někdy 8 19,05 13 30,95 21 25,00 

často 5 11,90 8 19,05 13 15,48 

vždy 4 9,52 0 0,0 4 4,76 

N 42 100 42 100 42 100 

 

 

 

Položka č. 23 Trpíte bolestmi hlavy?                                                                        

V této položce respondentky obou oddělení připouštějí, že „zřídka“ 39 (46,43%) a 

„někdy“ 24 (28,57%) trpí bolestmi hlavy.  

 

Tabulka č. 14 Bolesti hlavy 

bolesti 
hlavy 

Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

nikdy 8 19,05 1 2,38 9 10,71 

zřídka 21 50,00 18 42,86 39 46,43 

někdy 9 21,43 15 35,71 24 28,57 

často 3 7,14 7 16,66 10 11,90 

vždy 1 2,38 1 2,38 2 2,38 

N 42 100 42 100 84 100 

 

 

 

Vyhodnocení tělesné roviny 

V tělesné rovině celkem 73 (87%) respondentek nepřesáhlo hranici 18.bodů a lze 

celkovou míru náchylnosti k syndromu vyhoření hodnotit jako dobrou. Na interním 



oddělení je to 36 (86%) respondentek a na chirurgickém oddělení 37 (88%) 

respondentek.    

 
Graf č. 4 Tělesná rovina 
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Grafy k podrobnému hodnocení tělesné roviny jsou přílohou E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální rovina 

 

Sociální rovina 

 

Položka č. 2 Dokážete se radovat ze své práce?                                                  

86% 

88% 

87% 

interna chirurgie interna + chirurgie 



Radovat ze své práce se dokáže „někdy“ 40 (47,62%) z celkového počtu dotázaných.  

Odpověď „zřídka zvolilo 12 (14,29%) respondentek a odpověď „nikdy“ 9 (10,71%) 

respondentek. 

 

Tabulka č. 15 Radost z práce 

radost 
z práce 

Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

nikdy 8 19,05 1 2,38 9 10,71 

zřídka 7 16,66 5 11,90 12 14,29 

někdy 19 45,24 21 50,00 40 47,62 

často 7 16,66 15 35,71 22 26,19 

vždy 1 2,38 0 0,0 1 1,19 

N 42 100 42 100 84 100 

 

 

 

Položka č. 6 Jste sklíčená? 

Respondentky obou oddělení přiznávají, že sklíčenost je průvodním jevem jejich života i 

když  jak převážně uvádějí ve svých odpovědích  jen „zřídka“ 37 (44,05%) a „někdy“ 27 

(32,14%).  

 

Tabulka č. 16 Sklíčenost 

sklíčenost 
Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

nikdy 5 11,90 5 11,90 10 11,90 

zřídka 16 38,10 21 50,00 37 44,05 

někdy 15 35,71 12 28,57 27 32,14 

často 6 14,28 4 9,52 10 11,90 

vždy 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

N 42 100 42 100 84 100 

Položka č. 12 Frustrace ze zaměstnání narušuje Vaše soukromé vztahy?          

Respondentky obou oddělení vylučují, že by frustrace ze zaměstnání narušila jejich 

vztahy, osobní život. V odpovědích „nikdy“ 28 (33,33%), „zřídka“ 23 (27,38%) a 



„někdy“ 22 (26,19%). Jen 3 (3,57%) dotázané uvádí „často“ a 3 (3,57%) dotázané 

uvádějí narušení vztahů „vždy“. 

 

Tabulka č. 17 Frustrace a soukromé vztahy 

frustrace 
Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

nikdy 14 33,33 14 33,33 28 33,33 

zřídka 13 30,95 10 23,80 23 27,38 

někdy 8 19,05 14 33,33 22 26,19 

často 5 11,90 3 7,14 8 9,52 

vždy 2 4,76 1 2,38 3 3,57 

N 42 100 42 100 84 100 

 

 

 

Položka č. 14 Jste vnitřně neklidná a nervózní? 

V dotazníkovém šetření 27 (32,14%) respondentek uvádí „někdy“ vnitřní neklid a 

nervozitu. Odpověď „často“ uvádí  12 (14,29%) dotázaných a 2 (2,38%) uvedly odpověď 

„vždy“. 

 

Tabulka č. 18 Neklid, nervozita 

neklid 
Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

nikdy 10 23,80 4 9,52 14 16,67 

zřídka 17 40,50 12 28,57 29 34,52 

někdy 9 21,43 18 42,86 27 32,14 

často 5 11,90 7 16,66 12 14,29 

vždy 1 2,38 1 2,38 2 2,38 

N 42 100 42 100 84 100 

 

Položka č. 15 Jste napjatá? 

Na obou odděleních 26 (30,95%) respondentek odpovědělo, že jsou „někdy“ napjaté a  

31 (36,9%) uvedlo napětí „zřídka“.  



 

Tabulka č. 19 Napětí  

napětí 
Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

nikdy 11 26,19 5 11,90 16 19,05 

zřídka 17 40,50 14 33,33 31 36,90 

někdy 9 21,43 17 40,50 26 30,95 

často 3 7,17 6 14,28 9 10,71 

vždy 2 4,76 0 0,0 2 2,38 

N 42 100 42 100 84 100 

 

 

 

Položka č. 22 Cítíte se ustrašená? 

Respondentky obou oddělení vylučují 0 (0%) vystrašenost „vždy“ a 16 (19,05%) 

připouští odpověď „nikdy“. Většina respondentek odpovídá „zřídka“ 28 (33,33%) a 

„někdy“ 27 (32,14%).  

 

Tabulka č. 20 Vystrašenost 

vystrašenost 
Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

nikdy 9 21,43 7 16,66 16 19,05 

zřídka 13 30,95 15 35,71 28 33,33 

někdy 14 33,33 13 30,95 27 32,14 

často 6 14,28 7 16,66 13 15,48 

vždy 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

N 42 100 42 100 84 100 

 

 

 

 

Vyhodnocení sociální roviny 

V sociální rovině celkem 75 (89%) respondentek nepřesáhlo hranici 18.bodů a lze 

celkovou míru náchylnosti k syndromu vyhoření hodnotit jako dobrou. Na interním 



oddělení je to 37 (88%) respondentek a na chirurgickém oddělení 38 (90%) 

respondentek.    

 

Graf č. 5 Sociální rovina 
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Grafy k podrobnému hodnocení sociální roviny jsou přílohou F.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emocionální rovina 

 
Položka č. 4 Nemáte chuť pomáhat problémovým klientům? 

88% 

90% 

89% 

interna chirurgie interna + chirurgie 



Většina dotázaných obou oddělení připouští, že „zřídka“ 35 (41,67%) či „někdy“ 29 

(34,52%) tyto problémy mají, ale v obou skupinách se našly 3 (3,57%) respondentky, 

které uvádí „vždy“. 

 

Tabulka č. 21 Nechuť pomáhat 

nechuť 
Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

nikdy 6 14,28 1 2,38 7 8,33 

zřídka 13 30,95 22 52,38 35 41,67 

někdy 16 38,10 13 30,95 29 34,52 

často 6 14,28 4 9,52 11 13,10 

vždy 1 2,38 2 4,76 3 3,57 

N 42 100 42 100 84 100 

 

 

 

Položka č. 8 Pokud je to možné, vyhýbáte se odborným rozhovorům s kolegy? 

Většina dotázaných se nevyhýbá rozhovorům. Na položku „nikdy“ odpovědělo 21 (25%) 

a „zřídka“ 37 (44,05%) respondentek.  

 

Tabulka č. 22 Vyhýbání se rozhovorům 

rozhovory 
Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

nikdy 11 26,19 10 23,80 21 25,00 

zřídka 17 40,50 20 50,00 37 44,05 

někdy 12 28,57 11 26,19 23 27,38 

často 1 2,38 1 2,38 2 2,38 

vždy 1 2,38 0 0,0 1 1,19 

N 42 100 42 100 84 100 

 

 

Položka č. 9 Vyjadřujete se posměšně o příbuzných klienta i o klientech?    



Komunikace s klienty, etická a další s tím související pravidla respondentky obou 

oddělení ctí a v dotazníkovém šetření zcela odmítli v položce „vždy“ 0 (0%), že by vedli 

takovéto rozhovory. Většina odpovědí je „nikdy“ 32 (38,10%) „zřídka“ 32 (38,10%).   

 

Tabulka č. 23 Posměšné vyjadřování 

posměšné 
vyjadřování 

Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

nikdy 19 45,24 13 30,95 32 38,10 

zřídka 14 33,33 18 42,86 32 38,10 

někdy 8 19,05 10 23,80 18 21,43 

často 1 2,38 1 2,38 2 2,38 

vždy 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

N 42 100 42 100 84 100 

 

 

 

Položka č. 18 Trpíte nedostatkem uznání a ocenění?                                           

Z chirurgického oddělení odpovědělo „někdy“ 15 (35,71%) a „často“ 11 (26,19%) 

respondentek. Na interním oddělení uvádí „někdy“ 10 (23,80%) a „často“ 12 (28,57%) 

respondentek.   

 

Tabulka č. 24 Nedostatek uznání a ocenění 

nedostatek 
uznání 

Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

nikdy 5 11,90 0 0,0 5 5,95 

zřídka 12 28,57 14 33,33 26 30,95 

někdy 10 23,80 15 35,71 25 29,76 

často 12 28,57 11 26,19 23 27,38 

vždy 3 7,14 2 4,76 5 5,95 

N 42 100 42 100 84 100 

 

Položka č. 21 Hrozí Vám ztráta přehledu o dění v oboru?                                    



Na obou odděleních odpovědělo „nikdyˇ“ 23 (27,38%) respondentek a „zřídka“ 34 

(40,48%) respondentek.  

 

Tabulka č. 25 Ztráta přehledu  

ztráta 
přehledu 

Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

nikdy 12 28,57 11 26,19 23 27,38 

zřídka 18 42,86 16 38,10 34 40,48 

někdy 9 21,43 14 33,33 23 27,38 

často 3 7,14 1 2,38 4 4,76 

vždy 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

N 42 100 42 100 84 100 

 

 

 

Položka č. 24 Pokud to jde, vyhýbáte se rozhovorům s klienty?    

Většina respondentek se nevyhýbá rozhovorům s klienty, „nikdy“ odpovědělo 27 

(32,14%) a „zřídka“ odpovědělo 34 (40,48%).  

 

Tabulka č. 26 Vyhýbání se rozhovorům 

vyhýbání 
rozhovorům 

Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

nikdy 16 38,10 11 26,19 27 32,14 

zřídka 17 40,50 17 40,50 34 40,48 

někdy 6 40,28 9 21,43 15 17,86 

často 3 7,14 3 7,14 6 7,14 

vždy 0 0,0 2 4,76 2 2,38 

N 42 100 42 100 84 100 

 

 

 

 

Vyhodnocení emocionální roviny 



V emocionální rovině celkem 73 (87%) respondentek nepřesáhlo hranici 18.bodů a lze 

celkovou míru náchylnosti k syndromu vyhoření hodnotit jako dobrou. Na interním 

oddělení je to 38 (90%) respondentek a na chirurgickém oddělení 35 (83%) 

respondentek.    

 
Graf č. 6 Emocionální rovina 
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Grafy k podrobnému hodnocení emocionální roviny jsou přílohou G. 
 

 

9.2 Vyhodnocení doplňkového dotazníku  
 
Položky č. 1 a č. 2 obsahovaly kritéria - délka praxe a dosažené vzdělání.  

Položky č. 3 a č. 4 jsou zaměřeny na - informovanost o syndromu vyhoření.               

Položky č. 5 až č. 9 jsou zaměřeny -  na řízení. 

 
 
Položka č. 1 Jaká je délka Vaší praxe?      

Je uvedena v charakteristice souboru. 

 

Položka č. 2 Jaké je Vaše nejvyšší vzdělání?    

Je uvedena v charakteristice souboru. 

90% 

83% 

87% 

interna chirurgie interna + chirurgie 



Informovanost o syndromu vyhoření 

Položka č. 3 Máte dostatek informací o tom, co je syndrom vyhoření? 

56 (66,67%) dotázaných uvádí, že má dostatek informací, ale přece jen je viditelný rozdíl 

mezi odděleními. Na interním oddělení má dostatek informací 24 (57,14%) a na 

chirurgickém oddělení 32 (76,19%) dotázaných . 

 

Tabulka č. 27 Dostatek informací 

 

Dostatek 
informací 

Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

Ano 24 57,14 32 76,19 56 66,67 

Jen málo 14 33,33 8 19,05 22 26,19 

Ne 4 9,52 2 4,76 6 7,14 

N 42 100 42 100 42 100 

 

 

 

 

Položka č. 4  Máte dostatek informací o tom, jak vzniká syndrom vyhoření?  

41(48,80%) respondentek uvádí „mám dost informací“ a 28 (33,33%) respondentek má 

„jen málo“ informací. Na položku „nevím co to je“ odpověděly 3 (3,57%) respondentky.  

Mezi odděleními je vidět větší rozdíl v informovanosti. Na interním oddělení odpovědělo 

15 (35,71%) respondentek, že má informací o syndromu vyhoření dostatek a na 

chirurgickém oddělení má dostatek informací 26 (61,90%) respondentek. 

 

Tabulka č. 28 Informovanost o vzniku 

 

informovanost 
o vzniku 

Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

Nevím co to je 2 4,76 1 2,38 3 3,57 

Jen málo 17 40,50 11 26,19 28 33,33 

Mám osobní zkušenost 5 11,90 4 9,52 9 10,71 

Mám dost informací 15 35,71 26 61,90 41 48,80 

Mám a zaměstnavatel 
3 7,14 0 0,0 3 3,57 

dbá o jeho prevenci 
N 42 100 42  100  42  100 



Rovina řízení 

 

Položka č. 5 Můžete se s problémem obrátit na kolegyně, na nadřízené?                                                                    

Na tuto položku odpovědělo „vždy“ pouze 12 (14,29%) dotázaných, odpověď “často“ 

uvedlo 13 (15,48%). Více než polovina 44 (52,38%) dotázaných odpovědělo, že se 

„někdy“ může obrátit na kolegyně a nadřízené.  

 

Tabulka č. 29 Možnost se poradit 

možnost 
poradit si 

Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

nikdy 3 7,14 0 0,0 3 3,57 

zřídka 7 16,66 9 21,43 12 14,29 

někdy 22 52,38 22 52,38 44 52,38 

často 6 14,28 7 16,66 13 15,48 

vždy 8 19,05 4 9,52 12 14,29 

N 42 100 42 100 42 100 

 

 

 

Položka č. 6 Cítíte se jako člen týmu, ve kterém si pomáháte?            

33 (39,29%) respondentek se „někdy“cítí být členy týmu ve kterém si pomáhají. Kladně 

odpovědělo 30 (35,71%) respondentek, které se cítí být členy týmu „často“ a 11 

(13,10%) „vždy“.  

 

Tabulka č. 30 Týmové zapojení 

zapojení 
Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

nikdy 2 4,76 0 0,0 2 2,38 

zřídka 3 7,14 5 11,90 8 9,52 

někdy 17 40,50 16 38,10 33 39,29 

často 16 38,10 14 33,33 30 35,71 

vždy 4 9,52 7 16,66 11 13,10 

N 42 100 42 100 84 100 



Položka č. 7 Máte pravidelné porady, kde si můžete říct, co potřebujete?  

Pravidelné porady uvádí „vždy“ celkem 4 (4,76%) respondentky. Na pravidelnost 

„často“ odpovědělo 14 (16,67%) respondentek. Nejčastější odpověď je „někdy“ 36 

(42,86%) respondentek. 

 

Tabulka č. 31 Pravidelnost porad 

porady 
Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

nikdy 4 9,52 2 4,76 6 7,14 

zřídka 8 19,05 16 38,10 24 28,57 

někdy 18 42,86 18 42,86 36 42,86 

často 9 21,43 5 11,90 14 16,67 

vždy 3 7,14 1 2,38 4 4,76 

N 42 100 42 100 84 100 

 

 

 

 

4. Položka č. 8 Máte často zpětnou vazbu o výsledcích své práce?                  

Nejvíce 40 (47,62%) respondentek udává, že dostávají zpětnou vazbu nepravidelně 

„někdy“. Jen 4 (4,76%) respondentky mají zpětnou vazbu „vždy“ a 5-ti respondentkám 

se zpětné vazby nedostává „nikdy“.  

 

Tabulka č. 32 Zpětná vazba 

zpětná 
vazba 

Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

nikdy 3 7,14 2 4,76 5 5,95 

zřídka 7 16,66 11 26,19 18 21,43 

někdy 19 45,24 21 50,00 40 47,62 

často 10 23,80 7 16,66 17 20,24 

vždy 3 7,14 1 2,38 4 4,76 

N 42 100 42 100 84 100 

 

 



Položka č. 9 Scházíte se jako kolektiv i mimo pracovní dobu (sport, kultura)? 

V položkách „často“ 19 (22,62%), „někdy“ 36 (42,86%) a zřídka 27 (32,14%) 

dotázaných uvádí, že ke schůzkám dochází, i když jsou nepravidelné.  

 

Tabulka č. 33 Mimopracovní schůzky 

mimopracovní 
schůzky 

Interna Chirurgie Celkem N 

ni fi  % ni fi  % ni fi  % 

nikdy 2 4,76 0 0,0 2 2,38 

zřídka 14 33,33 13 30,95 27 32,14 

někdy 21 50,00 15 35,71 36 42,86 

často 5 11,90 14 33,33 19 22,62 

vždy 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

N 42 100 42 100 84 100 

 

 

 

Vyhodnocení roviny řízení 

V rovině řízení celkem 47 (56%) respondentek nepřesáhlo hranici 18.bodů a lze celkovou 

míru náchylnosti k syndromu vyhoření hodnotit jako dobrou. Na interním oddělení je to 

26 (62%) respondentek a na chirurgickém oddělení 21 (50%) respondentek.    

 
Graf č. 7 Rovina řízení 
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Grafy k podrobnému hodnocení roviny řízení jsou přílohou H. 
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10 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ        

    

Hlavní cíl: Zjistit, zda jsou sestry ohrožené syndromem vyhoření.  

K tomuto cíli se vztahují položky obou dotazníků. Uvádím výsledky, které jsem zjistila 

hodnocením výsledných rovin, roviny rozumové, tělesné, sociální, emocionální  a roviny 

řízení. 

Zjistila jsem, že sestry jsou ohrožené syndromem vyhoření hlavně v rovině řízení, kde 

neexistuje velmi často zpětná vazba o výsledcích práce. Jen  4,8% dotázaných uvedlo, že 

mají zpětnou vazbu „vždy“ a „někdy“ uvedlo 47,6%  dotázaných. V položce č. 5, zda se 

mohou obrátit s  problémem na kolegyně či nadřízené, odpovědělo pouze 14,3% 

dotázaných „vždy“ a více než polovina 52,4% odpovědělo „někdy“. V položce č. 7 

odpovědělo 42,9% dotázaných, že porady, kde si mohou říct, co potřebují mají jen 

„někdy“ a  7,1%  dotázaných odpovědělo dokonce „nikdy“. V rovině emocionální uvádí 

29,8% dotázaných v položce č. 18, že „někdy“ trpí nedostatkem uznání a ocenění a 

27,4% uvádí „často“. 

Hlavní cíl, který jsem si stanovila, se mi podařilo splnit. 

 

Cílem 1: Zjistit, zda sestry znají problematiku příčin vzniku syndromu vyhoření. 

K cíli 1 se vztahuje položka č. 3 doplňkového dotazníku. Z dotazníkového šetření 

vyplynulo, že 48,8% dotázaných má dostatek informací o vzniku syndromu vyhoření. 

Odpověď „jen málo informací o vzniku syndromu vyhoření“ uvádí 33,3% dotázaných a 

3,6% dotázaných „neví, co syndrom vyhoření znamená“. 

Stanovený cíl se podařilo splnit. 

 

Cílem 2: Zjistit, zda jsou sestry informované o projevech syndromu vyhoření. 

K cíli 2 se vztahuje položka č. 4 doplňkového dotazníku. Většina 66,7% dotázaných 

odpovědělo, že má „dostatek informací o syndromu vyhoření”. 26,2% dotázaných 

uvedlo, že má „informací málo”.  

Stanovený cíl se podařilo splnit. 

 



Cílem 3: Zjistit, jaké jsou možnosti prevence syndromu vyhoření na úrovni 

jednotlivce a organizace. 

K  cíli se vztahují položky obou dotazníků. Uvádím výsledky, které jsem zjistila 

hodnocením výsledných rovin. Z výsledků je možné vyvodit možnosti prevence 

k syndromu vyhoření. 

Prevence v rozumové rovině  

Dobře zpracované postupy, procesy pomáhají respondentkám v konfliktních situacích. 

Bezmoc v konfliktních situacích uvádí 2,38% dotázaných „vždy“ a 11,9% „často“. 

Prevence v rovině tělesné  

Umět se dobře soustředit na práci má vliv nejen na kvalitu práce, ale i na důvěru v sebe. 

Polovina 50% respondentek, se„někdy“ obtížně soustřeďuje v položce č. 1.  Správný 

spánek má pro organismus mimořádný význam. Poruchy spánky “někdy” udává 25% 

dotázaných, 15,5% často a 4,8% vždy. Důležité je umět správně odpočívat, bránit 

vyčerpání organismu, 28,6% dotázaných  trpí „někdy” bolestmi hlavy a 46,4% „zřídka”. 

Prevence v sociální rovině  

Umět se radovat ze své práce dokáže „vždy“ jen  1,19% dotázaných a 26,19% 

dotázaných uvedlo v položce č. 2 „často“. Otázka vnitřní vyrovnanosti je důležitá 

v prevenci zdraví a komunikace na pracovišti. V položce č. 14, jestli se cítí být vnitřně 

neklidné, nervózní odpovědělo 32,1% dotázaných „někdy“ a 34,5% dotázaných „zřídka“. 

Prevence v rovině emocionální 

V prevenci syndromu vyhoření je důležité uznání, ocenění, 29,8% dotázaných v položce 

č. 18 odpovědělo, že trpí nedostatkem uznání a ocenění „někdy“ a 27,4% „často“. 

Prevence v rovině řízení  

V prevenci syndromu vyhoření je důležitá důvěra, dobré vztahy na pracovišti, možnost se 

svěřit, mít se možnost poradit. V položce č. 5 uvádí 14,3% dotázaných, že obrátit na 

kolegyně se mohou „vždy“. Nutná je v prevenci syndromu vyhoření pravidelná zpětná 

vazba, kterou má necelá polovina 47,6%  dotázaných „někdy“.  Ke zdravé komunikaci na 

pracovišti jsou důležité pravidelné porady, kde mohou dotázané vyjádřit svůj názor. 

42,9% dotázaných uvádí pravidelnost porad v položce č. 7 „někdy“.  

Stanovený cíl se podařilo splnit. 



11 DISKUZE           

  

Shrnu-li poznatky přípravy celé práce a její výsledky jsem velmi překvapená 

kolik nových informací a pohledů na svou současnou práci jsem získala.  

 Uvědomuji si fakt, že zkoumaná problematika je velmi složitá. Nebylo možno ve 

výzkumu zobrazit více nezávisle proměnných, které rovněž velmi ovlivňují konečný 

výsledek. Možná by bylo přesnější, rozdělit zkoumané soubory podle specifických 

kritérií, například dle rodinné situace a výše příjmů, dle úrovně sociálního zabezpečení 

atd.           

 Výsledky ukazují, že vzorek pro dotazníkové šetření je velmi dobře rozložen. 

Jsou zde rovnoměrně zastoupeny respondentky s malou zkušeností, dále respondentky 

zkušenější a respondentky se zkušeností 10 a více let. Neuvádím věk, neboť jeho 

zařazení do dotazníku nemělo dobrou odezvu u respondentů.  

Dotazník Burn –Out, který jsem použila má dobrou vnitřní konzistenci, vysokou 

míru shody při opakování (tzv. reliabilitu). Má i vysokou míru shody mezi údaji, kdy se 

člověk měří (hodnotí) sám a kdy ho měří (hodnotí) ten, kdo ho dobře zná – např. 

spolupracovník, člen rodiny atp.“        

 Většina dotázaných uvádí, že má informace o tom, co je syndrom vyhoření, ale 

přece jen je viditelný rozdíl mezi zkoumanými odděleními. Usuzuji z toho, že se sestrami 

se nepracuje na obou odděleních stejně, což bude inspirací pro další vzdělávání.   

 Není důležité, kterou rovinu uvedu první a kterou poslední. Důležité pro mne je 

zjištění, že respondentky z obou oddělení přistoupili k vyplnění dotazníku velmi 

odpovědně, a že z jejich odpovědí i přes některé mé kritické závěry vyplývá jednoznačný 

zájem o práci, kterou dělají, o klienta, výborný vztah k nemocnici a ve většině případů i 

velmi dobré mezilidské vztahy, dobrá komunikace apod. 

V rozumové rovině dotázané uvádějí, že se rády vzdělávají, nepřipouštějí 

zaostávání v oboru a většina z nich je připravena přijmout náročné kompetence pokud 

budou dobře řízeny, jak uvádím výše. Z dotazníkového šetření vyplývá, že 93% 

dotázaných  v této rovině není náchylná ke stresu vyhoření. 



V rovině emocionální existují klady i zápory což je pochopitelné již z hlediska 

velikosti kolektivu a z toho důvodu, že jej výhradně tvoří ženy, které jsou velmi často 

emocionálnější. Sestrám nevadí namáhavá práce a složitá komunikace často bez kladné 

zpětné vazby od klientů, ale chybí jim zpětná vazba a hodnocení od nadřízených, což 

zmíním i v rovině řízení. Z dotazníkového šetření vyplývá, že 87% dotázaných v této 

rovině není náchylná ke stresu vyhoření. 

V rovině řízení sester jednotlivé otázky přímo naznačují cesty k pravidelným 

poradám, k pravidelnému hodnocení, ke vzniku atmosféry, kde se může každá sestra 

zeptat na co chce, kde se dostává zpětné vazby. To vše jsou návyky či přímo procesní 

návody řídící práce tak, aby se sestra cítila být za oddělení a jeho práci zodpovědnou. 

Sestra musí mít možnost obrátit se kdykoliv s problémem na kolegyně či nadřízené. 

V oblasti práce týmů musí vzniknout společný cíl pomáhat si a vážit si jedna druhé. 

V této rovině není pouze u 56% dotázaných náchylnost ke stresu vyhoření. 

V tělesné rovině i přes široký věkový rozptyl sester a jejich dlouholetou 

namáhavou práci se většina z nich cítí výborně a bez omezení. Stojí za bližší analýzu, 

proč se sestry hůře soustřeďují, proč se cítí řada z nich unavená a proč řada z nich trpí 

poruchami spánku. V této rovině není u 87% dotázaných náchylnost ke stresu vyhoření. 

V sociální rovině existuje celá řada poznatků volajících po změně z hlediska 

prevence vzniku syndromu vyhoření. Zjištění, že se sestry neumí radovat ze své práce, 

má kořeny ve výchově, v řízení, ale i v nedostatečné zpětné vazbě. Odměňování za práci 

existuje stále méně a nemyslím tím odměňování pouze finanční. Vůbec radovat se ze své 

práce společně v rámci zdravotnického personálu je výbornou motivací. Řadě sester 

chybí větší zapojení do sociálního prostředí, kolektivu tak, aby se sestry naučily správně 

provádět, hodnotit a tím i prožívat určité situace s kolegyněmi a s klienty, popřípadě i 

s rodinou. V této rovině není u 89% dotázaných náchylnost ke stresu vyhoření. 

 V porovnání s dotazníkovým šetřením Zuzany Zábojníkové (2010), která použila 

stejný dotazník, se shoduji stejně jako ona v položkách „trpí nedostatkem uznání a 

ocenění“ a „jsem vnitřně neklidná a nervózní“.  U respondentek také uvádí, že se 

nedokáží radovat ze své práce.  

 



12 ZÁVĚR 
 

Bakalářská práce je věnována problematice syndromu vyhoření u sester. Zaměřila 

jsem se hlavně na příčiny vzniku a prevenci syndromu vyhoření. V empirické části 

dávám odpověď na otázku, zda jsou sestry ohroženy vznikem syndromu vyhoření a jakou 

volit prevenci, aby ke vzniku nedocházelo. Právě tlak na vzdělávání, na kvalitu práce a 

podobně vyvolává i sekundární efekty a to jak kladné, tak i záporné.  

 Šetřením bylo zjištěno, že sestry jsou ohrožené syndromem vyhoření a to hlavně 

v rovině emocionální, kde neexistuje velmi často zpětná vazba, chybí důvod změny, 

důvod pro další motivaci, chybí objektivní hodnocení sester. V rovině řízení sestrám 

chybí systematická možnost obrátit se s problémem na své nadřízené, kolegyně apod.  

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že jen něco málo přes polovinu sester má 

informace o vzniku syndromu vyhoření. Zjistila jsem však, že téměř jedna třetina sester 

nemá dostatek informací o syndromu vyhoření. Zjistila jsem, že sestrám chybí zpětná 

vazba a pravidelné a věcné hodnocení od nadřízených. Sestry mají zájem se vzdělávat a 

být úspěšné. Bude-li mít do budoucna sestra možnost obrátit se kdykoliv s problémem na 

kolegyně či nadřízené, bude-li si jedna druhé v týmu, který má společný cíl pomáhat, 

bude-li se moci účastnit na řízení oddělení, bude-li si moci říci k tomu na poradách svůj 

názor pak se zdá, že se spokojenost sester zvýší a sklon k syndromu vyhoření sníží.                               

……   Z výsledků je patrné, že cesta k informovanosti, prevenci, uvolnění k vyrovnanosti 

sester tak, aby nedocházelo ke vzniku syndromu vyhoření vede přes systematicky 

prováděnou řídící práci, napojenou na všechny složky, které se jí účastní. Jedná se 

pravidelné porady, hodnocení, řízení týmů a týmových vztahů, systém práce, vztahy 

mezi odděleními a zaměstnanci a v neposlední řadě jde o nastavení vhodných a 

měřitelných procesů. Jedině tak bude možné zabezpečit ještě větší tlak na provádění 

prevence vzniku syndromu vyhoření.  

Zjištěné výsledky dávají mnoho podnětů k tomu, abychom je na odděleních 

rozpracovali a konkrétně krok za krokem je řešili, napravovali. Českobudějovická 

nemocnice byla v uplynulých letech zmodernizována po všech stránkách. Vedení 

nemocnice věnuje velkou pozornost personálnímu rozvoji jednotlivých oddělení a 



každoročně na všech odděleních stoupá kvalifikační úroveň, stabilizace sester je velmi 

dobrým ukazatelem a tak věřím, že i v prevenci možného vzniku syndromu vyhoření. 

V dnešní době bývá nelehké udržet si úsměv na tváři ve všech situacích, které 

nám život přinese. Avšak pozitivní myšlení a kladný přístup k životu nás může ochránit 

před mnoha hrozbami, jakou je i syndrom vyhoření. 

 

Doporučení pro praxi 

Na základě zjištěných výsledků uvádím návrhy pro praxi: 

   realizovat pravidelné porady 

   změny v hodnocení a změnu firemní kultury 

   pravidelná a systematická účast na řízení, pravidelná motivace  

   práce s týmem, aby setra měla ke své činnosti zpětnou vazbu 

   možnost obrátit se s problémem na svého nadřízeného, popřípadě na své kolegyně  

   pravidelný program vzdělávání vedoucích pracovníků a sester  

   zřídit preventivní poradenské pracoviště  

   pořádat pravidelné praktické výcviky jednání a chování se sestrami, které budou cítit 

určité příznaky vzniku syndromu vyhoření. 

    zařadit kursy související s prevencí syndromu vyhoření. 

   dotazníkovým šetřením kontrolovat úroveň nebezpečí vzniku syndromu vyhoření 
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