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Grafy a tabulky 

 

Graf 1 Rozdělení respondentů do kategorií 

 

 

 „Kategorie 1“: do věku 35 let a praxe do 10 let 

„Kategorie 2“: nad 35 let věku a praxe do 10 let 

„Kategorie 3“: nad 35 let věku a praxe do 10 let 

 

 

Tabulka 1 Rozdělení respondentů 

kate-

gorie 

 

konfese 

Ženy (28*) Muži (41) Celkem (69) 

abs. 

čet 

relat. čet. % abs. čet relat. čet. % abs. 

čet 

relat. čet. % 

1. CČSH 3 10,7 5 12,2 8 11,6 

CČE 1 3,6 4 9,8 5 7,3 

ŘKC - - 5 12,2 5 7,3 

2. CČSH 7 25 6 14,6 13 18,8 

CČE 8 28,6 2 4,9 10 14,5 

ŘKC - - 14 34,1 14 20,3 

3. CČSH 5 17,8 2 4,0 7 10,1 

CČE 4 14,3 0 0 4 5,8 

ŘKC - - 3 7,3 3 4,3 

celkem 28 100 41 100 69 100 
*v každé závorce je uveden celkový (stoprocentní) počet respondentů v kategorii ženy, muži a celkový počet 

respondentů 

 

 

 

 

Tabulka 2 Další, jiné než duchovenské povolání 



 1. (18*) 2. (37) 3. (14) Celkem (69) 

Další  

povolání 

7** 6 4 17 

abs. 

čet 

relat. čet. 

% 

abs. 

čet 

relat. čet. 

% 

abs. 

čet 

relat. čet. 

% 

abs. 

čet 

relat. čet. 

% 

soc. pracovník 4 57,1 2 33,2 - - 6 35,3 

učitel - - 1 16,7 1 25 2 11,7 

zdr. bratr - - - - 1 25 1 5,9 

andragog - - - - - - - - 

PC grafik - - 1 16,7 1 25 2 11,7 

ekonom - - -  1 25 1 5,9 

stavbyvedoucí - - 1 16,7 - - 1 5,9 

noční hlídač 1 14,3 - - - - 1 5,9 

řezbář - - 1 16,7 - - 1 5,9 

kominík    1 14,3 - -     -        - 1     5,9 

divadelní 

technik 

   1 14,3 - -     -        - 1     5,9 

celkem 7 100 6 100 4 100 17 100 
*v každé závorce je uveden celkový (stoprocentní) počet respondentů v kategorii ženy, muži a celkový počet 

respondentů 

** zde je uveden vždy celkový počet pracujících i v jiné než duchovenské oblasti; rozděleno dle “kategorií 1, 2 a  

3”a celkový počet respondentů 

 

 

 

 

Tabulka 3 Počet pracujících i v jiném než duchovenském povolání 

Pracující i mimo duch. sféru 

(17*) 

kategorie abs. čet relat. 

čet. % 

1. (18**) 7 38,9 

2. (37) 6 16,2 

3. (14) 4 28,6 
 

*v závorce je uveden celkový (stoprocentní) počet všech respondentů, kteří mají i jiné než duchovenské povolání 

** v závorce je uveden celkový (stoprocentní) počet respondentů (mužů i žen) z každé „kategorie“ sestavené 

podle věku a délky praxe 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 3b Počet pracujících i v jiném než duchovenském povolání dle konfese a pohlaví 



 Ženy (4*) Muži (13) Celkem (17) 

abs. čet relat. čet. % abs. čet relat. čet. % abs. čet relat. čet. % 

 1. CČSH 1 25 4 30,7 5 29,4 

CČE 0 0 0 0 0 0 

ŘKC - - 2 15,4 2 11,8 

2. CČSH 0 0 4 30,7 4 23,5 

CČE 0 0 0 0 0 0 

ŘKC - - 2 15,4 2 11,8 

3. CČSH 1 25 1 7,8 2 11,8 

CČE 2 50 0 0 2 11,8 

ŘKC - - 0 0 0 0 

celkem 4 100 13 100 17 100 
*v každé závorce je uveden celkový (stoprocentní) počet respondentů v kategorii pracujících (také mimo 

duchovenskou sféru) ženy, muži a celkový počet respondentů 

 

 

Tabulka 4 Čas strávený v povolání dle věku, délky praxe a pohlaví 

 

 

Poč.

hod.

za 

týde

n 

1. (18*) 2. (37) 3. (14) Celkem (69) 

Muži 

(14**) 

Ženy 

(4) 

Muži 

(22) 

Ženy 

(15) 

Muži 

(5) 

Ženy 

(9) 

Muži 

(41) 

Ženy 

(28) 

abs

čet 

 

relat

čet. 

% 

abs

čet 

 

relat

čet. 

% 

 

abs

čet 

 

relat

čet. 

% 

 

abs

čet 

 

relat 

čet. 

% 

 

abs

čet 

 

relt 

čet

% 

 

abs 

čet 

 

relt

čet. 

% 

 

abs 

čet 

 

relat

čet. 

% 

 

abs

čet 

 

relat

čet. 

% 

 

pod 

42,5 

0 0 1 25 5 22,7 2 13,3 3 60 3 33,

3 

8 19,5 6 21,4 

42,5 

– 59  

11 78,6 2 50 10 45,5 8 53,3 1 20 5 55,

6 

22 53,7 15 53,6 

nad 

60  

3 21,4 1 25 7 31,8 5 33,3 1 20 1 11,

1 

11 26,8 7 25 

celk

em 

14 100 4 100 22 100 15 100 5 100 9 100 41 100 28 100 

 

*v každé závorce je uveden celkový (stoprocentní) počet respondentů v “kategoriích 1, 2 a  3”a celkový počet 

respondentů 

** další celkové rozdělení na muže a ženy v jednotlivých “kategorií 1, 2 a  3”a celkový počet respondentů 

 

 

 

 

Tabulka 4b Čas strávený v povolání dle jednotlivých kategorií 

  

 

  

Počet 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*v každé závorce je uveden celkový (stoprocentní) počet respondentů v “kategoriích 1, 2 a  3” 

 

 

 

Tabulka 5 Celkový čas strávený v povolání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hodin za 

týden 

abs. čet 

 

relat. 

čet. % 

 

1. 

(18*) 

pod 42,5 1 5,6 

42,5 – 59 13 72,2 

nad 60 4 22,2 

 

2. 

(37) 

pod 42,5 7 9,2 

42,5 – 59 18 48,6 

nad 60 12 32,4 

 

3. 

(14) 

pod 42,5 6 42,9 

42,5 – 59 6 42,9 

nad 60 2 14,8 

 

 

Počet pracujících i mimo duch. 

sféru (17) 

Počet hodin za 

týden 

abs. čet. relat. čet. % 

pod 42,5 0 0 

42,5 – 59  3 17,6 

nad 60  14 82,4 

celkem 17 100 



Tabulka 5b Čas strávený s rodinou, přáteli a s jinými duchovními 

 

 

 

 

 

 

 

* celkový počet respondentů, pracujících i mimo duch. sféru 

 

Tabulka 6 Způsob relaxace 

 

*v každé závorce je uveden celkový (stoprocentní) počet respondentů v “kategoriích 1, 2 a  3”, jenž je zároven 

rozdělen na kategorie muže a ženy 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 7 Čas strávený s jinými duchovními a rodinou 

 

  

 

Kolik času tráví 

s rodinou a přáteli (17*) 

Kolik času tráví s jinými 

duchovními (17) 

Počet hodin 

za týden 

abs. čet. relat. čet. 

% 

abs. čet relat. čet. % 

1-5 11 64,8 9 52,9 

6-10 3 17,6 6 35,3 

11-35 3 17,6 0 0 

nad 35 0 0 2 11,8 

celkem 17 100 17 100 

 1.  2.  3.  Celkem  

Muži 

(14*) 

Ženy 

(4) 

Muži 

(22) 

Ženy 

(15) 

Muži 

(5) 

Ženy 

(9) 

Muži 

(41) 

Ženy 

(28) 

abs. 

čet 

 

relat. 

čet. 

% 

abs. 

čet 

 

relat. 

čet. 

% 

 

abs. 

čet 

 

relat. 

čet. 

% 

 

abs. 

čet 

 

relat. 

čet. 

% 

 

abs. 

čet 

 

relat. 

čet. 

% 

 

abs. 

čet 

 

relat. 

čet. 

% 

 

abs. 

čet 

 

relat. 

čet. 

% 

 

abs. 

čet 

 

relat. 

čet. 

% 

 

Duchovní 

relax  

4 28,6 1 25 4 18,2 3 20 4 80 1 11,1 12 29,3 5 18,9 

Pc, TV 1 7,1 1 25 1 4,5 2 13,3 3 60 1 11,1 5 12,2 4 14,3 

Četba, 

studium 

4 28,6 0 0 1 4,5 2 13,3 2 40 4 44,4 7 17,1 6 21,4 

Sport, 

kultura 

7 50 1 25 5 22,7 2 13,3 2 40 3 33,3 14 34.1 6 21,4 

Hudba, 

zpěv 

3 21,4 0 0 1 4,5 3 20 1 20 3 33,3 5 12,2 6 21,4 

Přátelé, 

návštěvy 

1 7,1 1 25 2 9 4 26,7 2 40 5 55,5 5 12,2 10 35,7 

rodina 5 35,7 4 100 7 31,8 13 86,7 2 40 7 77,7 14 34,1 24 85,7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 8 Vnímání času stráveného s jinými duchovními a rodinou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 9 Vnímání adekvátnosti řešení zátěžových situací 

 Počet 

hodin 

za 

týden 

Muži 

(41) 

Ženy 

(28) 

celkem 

(69) 

abs. 

čet 

 

relat. čet. 

% 

abs. 

čet 

 

relat. čet. 

% 

 

abs. 

čet 

 

relat. čet. 

% 

 

 

S jinými 

duchovními 

1 - 5 20 48,8 17 60,7 37 53,6 

6 - 10 8 19,5 7 25 15 21,7 

11 – 35 11 26,8 3 10,7 14 20,3 

nad 35 2 4,9 1 3,6 3 4,3 

celkem 41 100 28 100 69 100 

 

 

S rodinou a 

přáteli 

1 - 5 16 39 3 10,7 19 27,5 

6 - 10 14 34,2 5 17,9 19 27,5 

11 - 35 8 19,5 11 39,3 19 27,5 

nad 35 3 7,3 9 32,1 12 17,4 

celkem 41 100 28 100 69 100 

  

Výběr možnosti 

Muži 

(41) 

Ženy 

(28) 

celkem 

(69) 

abs. 

čet 

 

relat. 

čet. 

% 

abs. 

čet 

 

relat. 

čet. 

% 

 

abs. 

čet 

 

relat. 

čet. 

% 

 

 

S jinými 

duchovními 

Podpora, 

odpočinek,  

odreagování 

23 56 9 32,1 32 46,4 

Další prof. zátěž 7 17 3 10,7 10 14,5 

Rozvoj osobnosti 15 36,6 12 42,9 27 39,1 

 

 

S rodinou a 

přáteli 

Podpora, 

odpočinek,  

odreagování 

36 87,8 18 64,3 54 78,3 

Další prof. zátěž 9 22 15 53,6 24 34,8 

Rozvoj osobnosti 28 68,3 23 82,1 51 73,9 



 

Tabulka 10 Informovanost o SV dle jednotlivých kategorií 

 Ženy (28)   Muži (41)  

abs. 

čet 

relat. 

čet. % 

relat. čet. % 

dle konfesí 

abs. 

čet 

relat. 

čet. % 

relat. čet. % 

dle konfesí 

1. CČSH 

(3*) 

3 10,7 100 CČSH 

(5) 

4 9,8 80 

CČE 

(1) 

1 3,6 100 CČE (4) 4 9,8 100 

ŘKC - - - ŘKC (5) 3 7,3 60 

2. CČSH 

(7) 

4 14,3 57,1 CČSH 

(6) 

5 12,2 83,3 

CČE 

(8) 

8 28,6 100 CČE (2) 2 4,9 100 

ŘKC - - - ŘKC 

(14) 

9 22 62,3 

3. CČSH 

(5) 

4 14,3 80 CČSH 

(2) 

1 2,4 50 

CČE 

(4) 

4 14,3 100 CČE (0) 0 0 - 

ŘKC - - - ŘKC (3) 1 2,4 33,3 

Celkem 

ženy (28) 

24 85,7  Celkem 

muži 

(41) 

29 70,8  

*v každé závorce, kde je uvedena konfese, je uveden celkový (stoprocentní) počet respondentů v kategorii ženy, 

muži z té dané konkrétní konfese (církve), jež byli přerozděleny také do kategorií podle věku a délky praxe 

 

 

 

Tabulka 10b Celkem - Informovanost o SV 

 1. (18) 2. (37) 3. (14) Celkem (69) 

Muži 

(14) 

Ženy 

(4) 

Muži 

(22) 

Ženy 

(15) 

Muži 

(5) 

Ženy 

(9) 

Muži 

(41) 

Ženy 

(28) 

abs. 

čet 

 

rel

at. 

čet. 

% 

ab

s. 

če

t 

 

rel

at. 

čet. 

% 

 

ab

s. 

če

t 

 

rel

at. 

čet. 

% 

 

ab

s. 

če

t 

 

rel

at. 

čet. 

% 

 

ab

s. 

če

t 

 

rel

at. 

čet. 

% 

 

ab

s. 

če

t 

 

rel

at. 

čet. 

% 

 

ab

s. 

če

t 

 

rel

at. 

čet. 

% 

 

ab

s. 

če

t 

 

rel

at. 

čet. 

% 

 

Ano 5 35,

7 

2 50 7 31,

8 

6 40 0 60 4 44,

5 

12 29,

3 

12 42,

8 

Ne 8 57,

2 

0 0 10 45,

5 

3 20 4 80 2 22,

2 

22 53,

7 

5 17,

9 

Obč

as 

1 7,1 2 50 5 22,

7 

6 40 1 20 3 33,

3 

7 17 11 39,

3 

celk

em 

14 10

0 

4 10

0 

22 10

0 

15 10

0 

5 10

0 

9 10

0 

41 10

0 

28 10

0 



 

 

 

 

 

*v každé závorce je uveden celkový (stoprocentní) počet respondentů v “kategoriích 1, 2 a  3”, 

 

Tabulka 10c Počet pracujících i mimo duchovenskou sféru 

 

 

 

* v závorce je uveden celkový (stoprocentní) počet respondentů, kteří uvedli, že mají ještě jiné než 

duchovenské povolání a z tohoto celkového (stoprocentního) počtu se pak vypočítává procentuální 

zastoupení těch, kteří jsou ohroženi syndromem vyhoření, a ti kteří jsou o něm informování, tedy mají o 

něm povědomí 

Tabulka 11 Ženy ohrožené SV dle konfese v jendotlivých kategoriích 

   

 

Ženy ohrožené 

SV 

abs.

čet 

abs. čet. dle 

věku a 

praxe 

relat. čet. % 

dle věku a 

praxe 

1. 

(4*) 

CČSH 

(3**) 

1  

1 

 

25 

CČE (1) 0 

ŘKC - 

 2. 

(15) 

CČSH (7) 6  

9 
 

60 CČE (8) 3 

ŘKC - 

3. 

(9) 

CČSH (5) 2  

2 

 

22,2 CČE (4) 0 

ŘKC - 
*v každé závorce v prvním sloupci je uveden celkový (stoprocentní) počet respondentů v “kategoriích 1, 2 a  3”, 

kteří jsou ohroženi syndromem vyhoření 

** v závorce je uveden celkový počet respondentů ohrožených syndromem vyhoření v dané konfesi 

Tabulka 11b Počet respondentů ohrožených SV dle konfese a pohlaví 

 

Celkový počet respondentů Pouze Z toho ohrožených SV Z toho pouze muži 

 Respondenti 

informovaní o pojmu 

a riziku SV 

„kategorie“ abs. čet. relat. čet. 

% 

1. (18*) 15 83,3 

2. (37) 28 75,7 

3. (14)  10 71,4 

Počet pracujících i 

mimo duch. sféru (17*) 

Počet ohrožených 

SV 

Počet informovaných 

o SV 

abs. čet. relat. čet. 

% 

abs. čet. relat. čet. 

% 

abs. čet. relat. čet. 

% 

17 100 9 52,9 14 82,4 



muži** 

(41) 
ohroženi SV 

abs. čet relat. čet. % abs. čet relat. čet. % 

CČSH + ČCE (47*) 19 20 42,6 8 42,1 

ŘKC (22) 22 9 40,9 9 40,9 

Celkem ohrožených  29 42 17 41,5 
* v každé závorce v prvním sloupci je uveden vždy celkový (stoprocentní) počet respondentů v “kategoriích 1, 2 

a  3”, rozdělených podle církvi, kde je a není povinný celibát 

** v tomto celém sloupci je uveden vždy celkový počet respondentů pouze z řad mužů ze všech „kategorií 1, 2 a  

3“  

 

Tabulka 12 Celkem - ženy ohrožené syndromem vyhoření 

 abs. čet relat. čet. % 

Celkem žen 28 100 

Celkem ohrožených žen 12 42,9 

 

Tabulka 13 Muži ohrožení SV v jednotlivých kategoriích 

  

 

Muži ohrožení SV 

abs. 

čet 

abs. 

čet.dle 

věku a 

praxe 

relat. čet. % 

dle věku a 

prace 

1. 

(14) 

CČSH (5) 4  

7 
 

50 CČE (4) 1 

ŘKC (5) 2 

2. 

(22) 

CČSH (6) 3  

9 

 

40,9 CČE (2) 0 

ŘKC (14) 6 

3. 

(5) 

CČSH (2) 0  

1 

 

20 CČE (0) - 

ŘKC (3) 1 

 

 

Tabulka 14 Celkem - muži ohrožení SV 

 abs. čet relat. čet. % 

Celkem mužů 42 100 

Celkem ohrožených mužů 17 41,5 

 

 

Tabulka 15 Procentuální zastoupení respondentů ohrožených  SV v jednotlivých kategoriích 



 abs. čet relat. čet. % 

1. (18*) 8 44,4 

2. (37) 18 48,6 

3. (14) 3 21,4 
* v každé závorce v prvním sloupci je uveden vždy celkový (stoprocentní) počet respondentů v “kategoriích 1, 2 

a  3”,, přičemž bylo z každého tohoto celkového počtu vypočítáno procentuální zastoupení respondentů 

ohrožených syndromem vyhoření 

 

Tabulka 16 Sféra vyhoření 

 Sféra vyhoření 

Celkem 

ohroženo SV 

oblasti  abs. 

čet. 

relat. 

čet. % 

Ženy (12) EE* 6 50 

DP 1 8,3 

PA 5 41,7 

Muži (17) EE 5 29,4 

DP 3 17,6 

PA 9 53 

 

*EE – Emocionální vyčerpání (Emotional Exhaustion) 

  DP – Depersonalizace  

  PA – Osobní uspokojení (Personal Accomplishment) 
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Přílohy 

 

Příloha 1 – Profese ohrožené SV 

Profese ohrožené SV dle J. Křivohlavého (1998, s. 107): 

o lékaři a jiný lékařský personál (zdravotní sestry, ošetřovatelky apod.), a to zvláště v oborech 

onkologie, chirurgie, JIP, psychiatrie, gynekologie, neonatální péče, aj.;  

o  psychologové a psychoterapeuti; psychiatři; 

o pedagogové na všech stupních škol; 

o pedagogové pracující s duševně postiženými dětmi; 

o duchovní (kněží, faráři, kazatelé, řádové sestry, pastorační pracovníci); 

o  sociální pracovníci; 

o poradci ve věcech sociální péče (o děti, dospívající, rodiny v krizi, propuštěné vězně atp.); 

o sociální kurátoři;  

o policisté, hlavně v přímém výkonu služby, kriminalisté, příslušníci zásahových jednotek; 

o  pracovníci v nápravných zařízeních ministerstva spravedlnosti (věznic); 

o žurnalisté; 

o příslušníci ozbrojených sil (armáda, letectvo); 

o  profesionální funkcionáři (manažeři, politici); 

o poradci v organizačních věcech, informátoři a vyjednavatelé; 



o  vedoucí pracovníci všech stupňů; 

o administrátoři; 

o právníci, především pak advokáti, zvláště pak „obhájci chudých“; 

o úředníci v bankách a úřadech, orgánech státní správy; 

o  pracovníci exekutivy; 

o pracovníci pošt všeho druhu, zejména pak u přepážek; poštovní doručovatelé; 

o podnikatelé a obchodníci; 

o dispečeři a dispečerky záchranné služby, dopravy apod.; piloti a osádky letadel; 

o sportovci (atleti, profesionální hráči, trenéři, manažeři atp.). 

 

 

Příloha 2 – Rysy obsedantně-kompulzivní osobnosti 

 

Minirth a kol. (2011, s. 58) popisují některé rysy typické pro obsedantně-kompulzivní osobnosti 

v souvislosti k syndromu vyhoření u pomáhajících pracovníků: 

o Je perfekcionostický, vždy upravený, pořádkumilovný, poctivý, svědomitý, puntičkářský a 

spořádaný. 

o Je cholerický, přehnaně pečlivý, dělá si příliš velké starosti, není pružný, má příliš přísné 

svědomí a nekompromisní uvažování. 

o Odvádí dobrou práci, ale pracuje příliš mnoho a neumí odpočívat; zde se propojuje 

s problematikou workaholismu. 

o Je dobrý student, má ve věcech pořádek a zajímá se o fakta, nikoli o pocity;  jeví se jako 

chladný a stabilní, má sklon přít se o maličkosti. 

o Občas se staví proti autoritám a je rozpolcený mezi poslušností a vzdorem. Někdy zvítězí 

poslušnost, jindy vzdor. Poslušnost ho vede ke vzteku, vzdor ke strachu. Obavy vedou 

k perfekcionistickým rysům, zatímco vztek vede k rysům opačným. Základním problémem 

je u něho vzdorovitý hněv. 

o Vykazuje mnoho protichůdných rysů: svědomitost a nedbalost, pořádkumilovnost a 

nepořádnost. 

o Obvykle měl jednoho nebo oba rodiče, kteří vyžadovali naprostou oddanost, ale projevovali 

minimum lásky a kteří dávali najevo, že je přijímaný pouze podmínečně (jen když dělá, co od 

něho rodiče chtějí).  

o Na teologické rovině často tíhne ke krajnímu kalvinismu, kde si Bůh vybírá, kdo bude spasen, 

přičemž vlastní jednání jedince, dokonce ani svobodné rozhodnutí obrátit se k bohhu nic nebo 

téměř nic neznamená (to je dáno tím, že touží po určité vládě ve svém jinak nejistém světě a 

zároveň se chce vyhnout osobní oddpovědnosti.) z emocionálního hlediska se však cítí jako 

arminián, který není dost dobrý, aby mohl mít jistotu o Božím trvalém spasení. 



o Má příliš rozvinuté superego, cítí se dobře, jen když všechno ví, a má sklon ve všech 

záležitostech trvat na absolutní pravdě. 

o Má přehnaná očekávání od sebe i ostatních a je pro něj těžké přiznat chybu; potřebuje se cítit 

všemocný atd. 

 

 

Příloha 3 – Vícefázové pojetí SV dle J. W. Jamese  
 

 Vícefázové pojetí SV dle J. W. Jamese (in KŘIVOHLAVÝ, 1998, 62) 

1. Snaha osvědčit se kladně v pracovním procesu. 

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

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

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

5. Zmatení v hodnotovém žebříčku – neví se, co je zbytné a co je nezbytné (co je podstatné a 

co je nepodstatné). 

6. Kompulzivní (nutkavé) popírání všech příznaků rodícího se vnitřního napětí jako projev 

obrany tomu, co se děje. 

7. Dezorientace, ztráta naděje, vymizení angažovanosti, zrod cynizmu. Útěk od všeho a 

hledání útěchy např. v alkoholu či drogách, v tabletkách na uklidnění, nadměrném jídle 

(přejídání), hromadění peněz atp. 

8. Radikální, vně pozorovatelné změny v chování – nesnášení rad a kritiky, jakéhokoliv 

rozhovoru a společnosti druhých lidí (osamění a osamocení – sociální izolace). 

9. Depersonalizace – ztráta kontaktu sama se sebou a s vlastními životními cíli a hodnotami 

(daný člověk přestává být člověkem v plném slova smyslu). 

10. Prázdnota – pocity zoufalství ze selhání a dopadu „až na dno“. Neutuchající hlad po 

opravdovém, smysluplném životě (potřeba smysluplnosti života je zoufale 

neuspokojována (frustrována). 

11. Deprese – zoufalství z poznání, že nic nefunguje a člověk se ocitá ve smysluprázdném 

vakuu. Sebe-cenění, sebe-hodnocení a sebe-vážení (self-esteem) je na nulovém bodě. 

Zážitek pocitu „nic nejsem“ a „všechno je marnost nad marnosti“. 

12. Totální vyčerpání – fyzické, emocionální a mentální. Vyplenění všech zásob energie a 

zdrojů motivace. Pocit naprosté nesmyslnosti všeho – i marnosti dalšího žití.“   

 

Příloha 4 - Třífázové rozdělení příznaků SV dle J. Křivohlavého  
 



 Třífázové rozdělení příznaků SV dle J. Křivohlavého (1998, s. 47-49) nám dává možnost na 

sobě pozorovat příznaky syndromu vyhoření. Slouží tedy jako zpětná vazba a prevence syndromu 

vyhoření. 

1) Příznaky toho, že se stav psychického vyhoření v daném případě začíná objevovat 

Je tomu tak: 

o když se snažíme dělat stále více a více a přitom máme stále méně a méně radosti 

z práce; 

o když nám druzí lidé stále více a více „lezou na nervy“ a nemůžeme to již vydržet; 

o když bychom nejraději už nechali toho, co děláme; 

o když nám dělá potíže odlišovat osobnost lidí od jejich činnosti, od toho co dělají; 

o když jsme již sáhli k alkoholu, k práškům na spaní či k tabletám na uklidnění, ke kávě, 

čokoládě či jiným drogám, jen abychom danou situaci „přežili“; 

o když už nám někdy „povolily nervy“, např. když jsme se na někoho rozkřičeli nebo 

když jsme propukli v bezmocný pláč; 

o když jsme znehybněli či ztuhli (byli paralyzovaní) ve chvíli, kdy jsme měli něco 

udělat. 

 

2) Psychické vyhoření dosahuje akutní úrovně (s vyhořením to již hoří) 

Je tomu tak: 

o když jsme v rozčilení zažili určité zdravotní obtíže, případně bolesti v srdeční krajině; 

o když jsme někdy zažili citové (emocionální) zhroucení nebo dokonce když nás 

napadla myšlenka, že by bylo lepší nebýt; 

o když se nám někdy stalo, že jsme udělali něco, co bychom nikdy v normálním stavu 

neudělali, když jsme se neudrželi a např. „vybouchli“ vztekem; 

o když se nám stalo, že jsme někdy nebyli s to zvládnout svou zlost; 

o když se cítíme vyčerpáni tak, jako bychom vydali poslední kapku energie (jako 

bychom byli „vypotřebovaní“, „vycucnutí“); 

o když nás opustilo veškeré nadšení pro to, co děláme; 

o když jsme ztratili své ideály a naděje, které nás dříve pobízely k tomu, abychom něco 

dělali. 

 

3) Stav psychivkého vyčerpání se stal s chronickým jevem 

Je tomu tak: 

o když se neustále vyhýbáme své práci (neděláme to, co bychom dělat měli); 

o když je nám opravdu zatěžko hovořit s druhými lidmi; 

o když se ve společnosti druhých lidí cítíme zle, např. když se nemůžeme přemoci, 

abychom se někomu podívali do očí, abychom se s někým setkali a vydrželi s ním být; 



o když jsme ze zaměstnání odešli (daly výpověď), aniž bychom k tomu měli pádné 

důvody; 

o když nemáme sílu (energii), abychom účinně (efektivně) řešili každodenní drobné 

úkoly a problémy (např. rodinného života); 

o když odmítáme hovořit s druhými lidmi o problémech, které máme; 

o když nejsme s to uznat, že problémy skutečně máme a že je zde opravdu zapotřebí 

odborné psychologické pomoci. 

 

 

Příloha 5 – Kaplanství 
 

Kaplanem bývá duchovní či dobrovolník (pozn. podle CIC, kán. 564. je kaplanem kněz) 

vykonávající duchovní službu ve veřejných institucích, kde je zapotřebí pastorační péče. Ve své 

činnosti byli profesionálně vycvičeni a bývají součástí multidisciplinárního týmu. Kaplani pomáhají 

především těm osobám, kterým se vzhledem k jejich životním podmínkám nemůže dostat řádné péče 

farářů, jako osobám migrujícím, vyhnancům, uprchlíků, nomádům, plavícím se po moři. Kaplani 

ponejvíc působí v armádě či věznicích, jež vyplývá mj. z konfesního práva – zákon o církvích a 

náboženských společnosteh č. 3/2002 Sb., §7 odst. 1písm. Dohoda o této duchovní službě pak vznikla 

v roce 2008 mezi Vězeňskou službou ČR, Ekumenickou radou církví ČR a Českou biskupskou 

konferencí. Další významnou oblastí, kde kaplani působí, jsou zdravotnická zařízení, kde svou pomoc 

poskytují pacientům a jejich příbuzným, jiným blízkým osobám, návštěvníkům a personálu. Kaplani 

tak mohou být více ohroženi syndromem vyhoření. 

 

 

 

 

 

 

Příloha 6 – Dotazník MBI pro kněze 

 

Milé sestry a bratři, 

prosím o laskavé vyplnění následujících otázek dotazníku. Dotazník je zcela anonymní, 

získané údaje důvěrné a nebudou v této podobě sdělovány dále. Výsledky průzkumu mají 

přispět k poznání zátěže, kterou je - pro pomáhající pracovníky v církvi - kněze - práce ve 

službě církvi a celé české společnosti. Děkuji Vám za pochopení a vyplnění dotazníku. 



 

DOTAZNÍK  

Odpovědi se píší na místo k tomu určené vždy za dvojtečkou. V případě, že vyplňujete dotazník 

elektronicky a je třeba odpověď „zakroužkovat“ prosím o jiné vyznačení (např. kurzívou, barevně 

atp.).  

Datum: 

1. Věk: 

2. Pohlaví: 

3. Náboženské vyznání:  

4. Délka duchovenské praxe (roky): 

5. Další, (máte-li) jiné než duchovenské povolání (např. sociální pracovník): 

6. Přibližně kolik hodin týdně věnujete práci:  

7. Jakým způsobem nejčastěji trávíte svůj volný čas: 

8. Přibližně kolik hodin týdně trávíte s  

 

I. jinými duchovními: …………. 

 jak tento čas vnímáte? (můžete zakroužkovat více variant) 

a) podpora, odpočinek, odreagování 

b) další profesní zátěž 

c) rozvoj osobnosti 

                     

II. rodinou a přáteli: …………. 

  jak tento čas vnímáte? (můžete zakroužkovat více variant) 

a) podpora, odpočinek, odreagování 

b) další profesní zátěž 

c) rozvoj osobnosti 

9. Máte pocit, že se dostáváte do situací, které nejste schopni adekvátně řešit?: 

10. Znáte pojem „syndrom vyhoření“ a jeho rizika? 

 

Jak často máte následující pocity a zkušenosti? 

Použijte následující odstupňování: 

1- nikdy 

2- několikrát za rok (nebo méně) 

3- jednou za měsíc (nebo méně) 

4- několikrát za měsíc 

5- jednou za týden 



6- každý den 

 

               Vepište, prosím, číslo vybrané odpovědi 

 

1. _____ Cítím se emocionálně vyčerpán/a/ ze své práce  

2. _____ Cítím se „vypotřebovaný/á/“ na konci pracovního dne  

3. _____ Cítím únavu, když ráno vstávám a mám před sebou další den v práci  

4. _____ Vím, co prožívají a co si myslí „moji“ věřící  

5. _____ Mám pocit, že s některými věřícími jednám, jako by to byly neosobní věci  

6. _____ Pracovat celý den s lidmi je pro mě velmi namáhavé  

7. _____ Vypořádávám se velmi účinně s těžkostmi „svých“ věřících  

8. _____ Kvůli své práci se cítím vyhořelý/á  

9. _____ Cítím, že svou prací pozitivně ovlivňuji život jiných lidí  

10. _____ Od té doby, kdy jsem začal/a/ pracovat ve své profesi, jsem vůči ostatním více  

           netečný/á 

11. _____ Obávám se, že mě moje práce znecitlivuje  

12. _____ Cítím se velmi činorodý/á a pln/a/ síly  

13. _____ Moje práce mě frustruje 

14. _____ Mám pocit, že v povolání pracuji příliš pilně 

15. _____ U některých lidí, které mám na starost, mi je jedno, co s nimi bude 

16. _____ Přímá práce s lidmi je pro mě velmi stresující 

17. _____ Je pro mě snadné vytvářet při práci s lidmi uvolněnou atmosféru 

18. _____ Cítím potěšení po přímé práci se „svými“ věřícími 

19. _____ Dosáhl/a/ jsem ve svém povolání mnoho úspěchů 

20. _____ Mám pocit, že nevím kudy kam 

21. _____ Se svými psychickými problémy v práci se vypořádávám velmi klidně 

22. _____ Mám pocit, že mě věřící obviňují z některých jejich problémů 

 

Děkuji Vám za ochotu a čas, který jste mému dotazníku věnoval/a. 

Anna Kamarýtová 

V případě nejasností, připomínek a dalších dotazů k dotazníku mě kontaktujte na emailu: 

akamarytova@email.cz,  nebo na tel. 732 655 068. 

 

Příloha 7 – MBI od Z. Žídkové 



 

Jedná se o nejznámější dotazník ke sledování syndromu vyhoření u exponovaných profesí. Jak 

uvádí také Z. Žídková
4
. má tento dotazník tři faktory. Dva jsou negativně laděné - emocionální 

vyčerpání a depersonalizace. Jeden je laděn pozitivně -  osobní uspokojení z práce.  Pocity se 

v originále hodnotí,  jednak  na stupnici častosti výskytu, jednak na stupnici intenzity (síly) a 

vyhodnocuje se celkový skór pro jednotlivé faktory. V této diplomové práci je tento dotazník použit, 

je však přeformulován pro problematiku „vyhoření“ u pomáhajících pracovníků v církvi, konkrétně u 

kněží. A zde je uvedeno, jakým způsobem se dotazník vyhodnocuje, přičemž se vychází ze tří 

možných sfér vyhoření: emocionální, depersonalizace a osobní uspokojení. 

 

 

 Četnost  pocitů                                                          Síla pocitů 

 

0 – nikdy                                                               0   Vůbec 

1 – několikrát za rok nebo méně                       1  

2 – jednou měsíčně nebo méně                         2 

3 – několikrát za měsíc                                          3 

4 – jednou týdně                                               4 

5 – několikrát týdně                                               5 

6 – každý den                                                      6 

                                                                            7  Velmi silně 

 

V praxi se zdá být vhodnější používat pouze jeden z ukazatelů – buď četnost nebo sílu pocitů,  protože 

respondenti oba ukazatele  uvedené najednou špatné rozlišují. Pro ukázku je zvolen ukazatel síly 

pocitů. 

 

Převod tohoto známého dotazníku, který je v literatuře velmi často užíván k výzkumům v  

oblasti stresu a pracovních problémů, je uveden níže. U nás se s tímto dotazníkem pracuje málo, 

převážně ve výzkumných pracích studentů, případně ve zdravotnictví. Normy existují prozatím pouze 

v zahraničí. 

MBI – Jednotlivé dimenze dotazníku: 

EE  = Emocionální vyčerpání (Emotional Exhaustion)  

DP  = Depersonalizace 

PA = Osobní uspokojení (Personal Accomplishment) 

(PE - někteří autoři, např. japonská studie vyčleňují ještě  - Fyzické vyčerpání (Physical 

Exhaustion), přičemž většina je započítává do EE). 

1 EE+

PE Práce mne citově vysává  



2 EE+

PE 

Na konci pracovního dne se cítím být na dně sil 

 

3 EE+

PE 

Když ráno vstávám a pomyslím na pracovní problémy, cítím se unaven/a 

 

6 EE Celodenní práce s lidmi  je pro mne skutečně namáhavá. 

 

8 EE Cítím  “vyhoření”, vyčerpání  ze své práce 

 

13 EE Moje práce mi přináší pocity marnosti, neuspokojení 

 

14 EE+

PE 

 

Mám pocit, že plním své úkoly tak usilovně, že mne to vyčerpává 

16 EE Práce s lidmi mi přináší silný stres 

 

20 EE Mám pocit, že jsem na konci svých sil 

 

5 DP Mám pocit, že někdy s klienty/pacienty jednám jako s neosobními věcmi 

 

10 DP Od té doby, co vykonávám svou profesi, stal jsem se méně citlivým k lidem 

 

11 DP Mám strach, že výkon mé práce mne činí  citově  tvrdým 

 

15 DP Už mne dnes moc nezajímá, co se děje s mými klienty/pacienty 

 

22 DP Cítím, že klienti/pacienti  mi přičítají  některé své problémy 

 

4 PA Velmi dobře rozumím pocitům svých klientů/pacientů 

 

7 PA Jsem schopen velmi účinně vyřešit problémy svých klientů/pacientů 

 

9 PA Mám pocit, že lidi při své práci pozitivně ovlivňují a nalaďuji. 

 

12 PA Mám stále hodně energie 

 

17 PA Dovedu u svých  klientů/pacientů vyvolat uvolněnou atmosféru 

 

18 PA Cítím se svěží a povzbuzený, když pracuji se svými klienty/pacienty 

 

19 PA Za roky své práce jsem byl úspěšný a udělal/a hodně dobrého 

 

21 PA Citové problémy v práci řeším velmi klidně – vyrovnaně. 

 

Příloha 8 – Kazuistiky 

 



Lidé reagují na „vyhoření“ rozdílně. Individuální reakce vychází z kombinace osobních 

proměnných a proměnných okolního prostředí. Vnímání tlaku je individuální, proto je průběh osobní 

reakce specifický, stejně jako vypořádávání se s ním. Zde bylo především snahou uvést, jak se může 

syndrom vyhoření projevovat v různých fázích svého průběhu. Jsou uvedeny osobní zkušeností dvou 

duchovních a jednoho studenta teologické fakulty s motivací stát se duchovním, přičemž pro 

zachování jejich anonymity, jim byla změněna jména a další údaje byly upraveny. 

 

Kazuistika č. 1 

Ota 

Ota je 25letý student teologické fakulty, kde momentálně dokončuje posledním rokem 

magisterské studium. Ovšem již během prvního roku studia v něm dozrála myšlenka, že by se chtěl 

stát členem církve a nechal se pokřtít. Otu v jeho rozhodnutí podporoval především jeho dědeček, 

který ho vychovával, neboť rodiče byli příliš zaměstnaní svou prací v restauraci, kterou vybudovali. 

Ota dodnes žije v jedné domácnosti s dědečkem, ale s rodiči se ani v současnosti často nestýká. Rodiče 

žijí v jiném městě, ale čas od času Otovi zavolají a ptají se, jak mu jde studium a práce, přičemž si 

skoro nikdy neodpustí kritiku Otova rozhodnutí studovat teologii a pracovat ve službách církve. Ota si 

zpočátku přál, aby rodiče porozuměli, proč se rozhodl pro tuto práci - chtěl pomáhat druhým a do jisté 

míry potřeboval, aby to rodiče ocenili a podporovali jej.  

Po té, co se Ota stal členem církve, dostal záhy nabídku, aby v této církvi pracoval jako 

pastorační pracovník. Ota to přijal s veškerým nadšením a začal se seznamovat s povinnostmi, které 

jeho povolání vyžadovalo. „V té době jsem žil představou, že toto je začátek mé duchovenské dráhy. 

Mým přáním bylo stát se jednou farářem a představa, že mohu pomáhat lidem s jejich nejrůznějšími 

problémy, mě činilo šťastným, považoval jsem to za smysl života a byl jsem přesvědčen, že jsem Bohem 

povolaný ke službě.“ Ota ve své pracovní době, brzy však i ve svém volném čase docházel za členy 

náboženské obce, a snažil se pomáhat, jak nejlíp uměl. Jednalo se především o práci se seniory či 

osoby se zdravotním znevýhodněním. Náplní práce dále byly pastorační rozhovory, poskytnout 

doprovod na úřady, ale leckdy i role mediátora v řešení konfliktů mezi věřícími, či nabízení výuky 

náboženství ve školách a v neposlední řadě být neustále na telefonu, kdyby někdo potřeboval s něčím 

pomoci. „Svou práci jsem bral naprosto vážně. Doma jsem byl vychováván k tomu, abych všechno co 

dělám, dělal pořádně. Jel jsem na 200% a byl jsem na sebe pyšný, že jsem o tolik pilnější a výkonnější 

než ostatní okolo mě. V té době pro mě neexistovalo nic jiného, než mé poslání.“ 

Brzy se však Ota začal cítit stále víc vyčerpaný a trpěl silnými pocity nedocenění jak ze strany 

věřících, kterým pomáhal, tak ze strany spolupracovníků. Taky přestával věřit ve své schopnosti, že by 

někomu mohl skutečně pomoci, dokonce byl stále více podezřívavý ke všem okolo sebe. Na první 



pohled nebylo znát, že by se s ním něco dělo, ale Ota byl ze své práce ve stresu, pociťoval silný tlak, 

každou připomínku či dobře myšlenou radu vnímal jako další útok na svou osobu.  

Ota byl den ze dne víc zklamaný ze své služby v církvi. Za dvouletou praxi nenavázal silnější 

vztah, přátelství s žádným ze svých kolegů, měl pocit, že jsou všichni proti němu a brzy tak s nimi 

také začal jednat. Časté se tak staly slovní výpady, poukazovaní na chyby druhých či naprostý nezájem 

o druhé, neschopnost spolupracovat a případně i výbuchy vzteku. To nakonec vyústilo v to, že Otovi 

již nebyla prodloužena služební smlouva a musel odejít. Ota toto vyústění ke svému překvapení přijal 

s výraznou úlevou, přesto se dodnes s celou situací zcela nesmířil a považuje ji za trpké zklamání a 

jeho vztah k církvi obecně je narušen. „Nevím, jestli budu ještě někdy pracovat pro církev, nyní se plně 

soustředím na studium, koníčky, a práce je nyní okrajová záležitost. Do kostela už také tolik nechodím, 

nemám tu potřebu, přesto si myslím, že můj vztah k Bohu narušen nebyl, stále věřím.“ 

Otův případ svědčí o nedostatečné přípravě a nedostatku vědomostí o úskalích této práce, toho 

čím by mohl být ohrožen. Pokud bude Ota i v budoucnu uvažovat o práci ve službách církve, pak je 

důležité, aby se podrobně seznámil s úskalími této pomáhající profese. Hlubší teoretická i praktická 

příprava,  osvojení si vlastních copingových a relaxační techniky, pracovat tam, kde je poskytována 

pravidelná zpětná vazba či supervize, popřípadě absolvovat sebezkušenostní výcvik. 

 

Kazuistika č. 2 

Dan 

Danovi je 42 let a ve své církvi vykonává službu faráře. Vzpomíná, že celá jeho rodina byla 

velice nepříznivě ovlivněna situací minulého režimu. Danův otec zemřel za podivných a dodnes 

neobjasněných okolností. Danovi tenkrát bylo 16 let a celá záležitost ho velice zasáhla, tím spíš, že 

nenašel oporu ve své matce a naopak byl okolnostmi donucen, aby se začal starat sám o sebe. Do jisté 

míry byl nucen zaujmout roli svého otce, a i když nevyrůstal v prostředí nábožensky založeném, 

začala v něm růst touha po poznání Boha, sám toto období nazývá „období tušení a hledání Boha“.  

Několik měsíců před revolucí v roce 1989 byl Dan zatčen za protistátní činnost (výtržnictví) a 

celkově strávil necelý rok ve vězení. Po propuštění, odešel do premonstrátského kláštera. „Zde jsem si 

více ujasnil svůj vztah k Bohu a došel jsem k poznání, že tuto radost z Boží lásky se vším, co přináší, 

musím předávat dál.“ Dan pak po necelém roce z kláštera odešel a vstoupil do CČSH, která mu byla 

konfesně blíže a umožňovala mu, co bylo dle něj správné – pomáhat druhým.  

Vedle pastorační činnosti, začal tehdy 20tiletý Dan pracovat ve svém volném čase jako sanitář 

a studovat střední zdravotnickou školu ve večerní škole (v té době již měl absolvovanou střední 



zemědělskou školu). Práce a studium ho velice bavily, spatřoval v nich pozitiva jako je naplnění 

z práce pomoci druhým. Po ukončení studia se Dan stal zdravotním bratrem a začal pracovat 

v nemocnici. V té době také již přijal jáhenské svěcení a stále více se věnoval duchovenské praxi 

v náboženské obci.  

Dana práce naprosto pohltila, možnost pomáhat lidem vnímal jako své životní poslání a chtěl 

všem pomoci. Zpětně tuto svou snahu označuje za „sebedestruktivní rozdání se všem“. „Pomáhat 

druhým slovem a činem, bylo smyslem mého života.  Všechen svůj čas jsem věnoval práci s lidmi, ať už 

to bylo v kostele nebo v nemocnici. Cítil jsem se nepostradatelný a vše jsem chtěl řešit osobně a vždy 

s co nejlepším výsledkem. Do toho všeho jsem se rozhodl studovat teologii na vysoké škole, abych se 

mohl stát farářem.“  

Tyto okolnosti však vedly k tomu, že Dan neměl vůbec čas na sebe a své zájmy, začal se cítit 

přepracovaný a unavený. Přesto ve svém úsilí nepolevoval a ani nedokázal snížit své nasazení, 

nedokázal říci NE. Nakonec se začal lidem vyhýbat, nedokázal o svém fyzickém i emočním vypětí 

hovořit, „nikdo neslyšel volání o pomoc“, a tak se do sebe uzavřel. Nedokázal se se svými těžkostmi 

svěřit, i proto, že mu přišly malicherné oproti těm, kteří řešili jeho „svěřenci“. Práce zdravotního bratra 

pro něj začala být také více frustrující, pociťoval svázanost s byrokratickými předpisy práce, které 

musel věnovat mnoho času, chyběla také možnost dalšího růstu a absence supervize. K tomu 

přidružené vztahové problémy na pracovišti i okolnosti nešťastné lásky. 

Danovou reakcí na vzniklou situaci byl „útěk“ k alkoholu, kouření marihuany a lékům na 

zlepšení nálady. „Díky Bohu jsem si po čase uvědomil, že to není řešení, ale vyhánění čerta ďáblem. 

Navíc pomyšlení, že ztrácím kontrolu sám nad sebou, bylo hrozivé.“ 

Postupem času se Dan cítil stále hůř, často se stávalo, že ráno nedokázal vstát z postele, vše 

mu přišlo zbytečné - i on sám. Emoční, ale i fyzické potíže se stupňovaly. V nemocnici mu ze 

spolupracujících jeho potíže nikdo moc nevěřil, neboť i po absolvování několika lékařských testů, byla 

příčina jeho potíží neznámá. Kolegové na něho hleděli jako na simulanta. 

Přes kamarádku se dostal k psycholožce, která mu řekla, že trpí syndromem vyhořením, Dan 

tomu i přesto nepřipisoval velkou pozornost, nechtěl si připustit, že by se to mohlo stát právě jemu. A 

tak se opět vrhl do „centrifugy dění“. 

Aktuální symptomy syndromu vyhoření, jejich náhlost a intenzitu Dan prožil ve svých 33 

letech na tramvajové zastávce. „Naprosto jsem strnul, nedokázal jsem se hnout, pocítil jsem obrovskou 

úzkost, strach z lidí, strach ze ztráty sebekontroly, strach ze smrti. Byl jsem naprosto ochromen, pak 

začalo dušení, nemohl jsem se nadechnout až jsem nakonec zkolaboval.“ Dan byl převezen do 

nemocnice a hospitalizován. Lékaři diagnostikovaly panickou ataku, metabolický převrat a naprostou 

vyčerpanost organismu. Strávil více jak dva měsíce v nemocnici na infuzích. V těchto chvílích Dan 



pociťoval naprostou únavu, byl emočně velmi nestabilní, euforii střídala deprese, byl podrážděný a 

vzteklý vůči sobě samému – měl výčitky, že selhal. Cítil se osamělý ale lidé kolem něj (rodina, 

přátelé), kteří za ním chodili do nemocnice, považoval za přítěž. Zpětně ovšem jejich přítomnost 

hodnotí pozitivně, dnes ví, že bez jejich pomoci by to nezvládl. 

Ani po propuštění z nemocnice neměl Dan vyhráno, trvalo ještě minimálně čtvrt roku, než 

mohl začít opět pracovat. Sílu k návratu „do života“ hledal v Písmu a v modlitbách a uvědomil si, že 

mu Bůh pomáhá, a že skutečnost syndromu vyhoření není důkazem, že ve svém poslání selhal, či že 

selhal před Bohem. Naopak se k celé události staví jako ke zkušenosti a poučení se, aby případné 

recidivě mohl zabránit (vždyť příznaky již zná). Dan také dodává, že paradoxně mu tato zkušenost 

pomohla lépe se vcítit do problému druhých a při pomoci k jejich řešení lépe rozpoznává, co je 

důležité. 

Dnes je to již osm let od této zkušenosti a od té doby se již příznaky vyhoření neobjevily, ale 

pokud by se objevily, tak již bude znát řešení. Dan je dnes také ženatý a má dvě děti. A jak sám 

konstatuje, předešlá zkušenost se syndromem vyhoření přispěla k jeho osobnostnímu růstu a tuto 

zkušenost využil k optimalizaci své osobnosti a profesního života. 

 

Kazuistika č. 3 

Lukáš  

Tento 61 letý římskokatolický farář pochází z malé vesnice na Moravě. Jeho maminka byla 

velmi zbožná a vedla Lukáše k víře v Boha a tak i nezištné pomoci druhým. Už od mala se věnoval při 

farním společenství pomoci chudým a nemocným. Jeho otec byl krejčí a také muzikant, díky čemuž se 

často vracel domu pozdě večer a často v podnapilém stavu. Postupem času se tato situace zhoršovala 

až se nakonec Lukáš se svou maminkou a mladší sestrou museli odstěhovat. „Bylo to velmi těžké 

období, otec přicházel domu opilý a byl velmi hrubý – většinou jen vulgárně mluvil, ale byly i chvíle, 

kdy nešel pro ránu daleko. Alkohol ho v podstatě zničil. Na naše výzvy, aby se svou závislostí něco 

udělal, nereagoval. Pak už jsem ho nikdy neviděl, neboť asi za tři roky zemřel, ale to už jsme bydleli 

jinde. Dodnes, když si na něj vzpomenu, cítím hořkost. Snad jsem se mohl víc snažit mu pomoci. 

Zároveň jsem vždy věděl, že nechci být jako on.“ 

Azyl jim poskytl strýc, který byl také věřící a tak bral třináctiletého Lukáše do kostela. Strýc 

byl pro něj inspirativní osobou, býval vojákem a tak dokázal být velmi disciplinovaný a učil tomu i 

Lukáše. Ovšem strýc, jako hluboce věřící člověk, byl také velmi vnímavý a štědrý. Společně 

navštěvovali farní společenství u sv. Vojtěcha, kde se pak Lukáš stal ministrantem. V té době se také 

seznámil a zamiloval se do jedné mladé farnice. Také díky ní, chtěl jít studovat archeologii, ale na tuto 



školu se za socialismu jakožto syn živnostníka nedostal a místo toho šel pracovat jako výpravčí. 

Nenaplněná láska a pocit nesmyslnosti práce Lukáše velmi trápilo, velmi těžce nesl i pocity, že se tak 

vzdaluje od Boha. 

Nakonec se rozhodl a šel do tajného studia teologie k salesiánům, kde studia dokončil a 

nakonec sehnal i státní souhlas ke kněžské službě, i proto, že nechtěl pracovat se státní policií. 

Celkově to byly velmi těžké časy, Lukášovi bylo často vyhrožováno a bál se i cizích lidí na 

bohoslužbách.  

Po revoluci došlo k uvolnění atmosféry, entuziasmus ve víře, ale také Lukášovi jako knězi 

začalo přibývat práce. Staral se o farní společenství, zakládal střediska mládeže a pak pastorační 

činnost v nemocnici. Dle Lukáše to byla Bohem požehnaná doba, pomoc druhým mu byla radostí. Ale 

práce bylo postupem času čím dál víc a Lukáš neměl žádný volný čas pro sebe. Řešení sociálně 

nepřiznivých situaci u dětí ze střediska (děti ze sociálně slabých poměrů, drogově závislí atd), na která 

nebyl dostatečně profesně vybaven. V nemocnici se navíc setkával především s umírajícími lidmi. 

Hledět na jejich utrpení a neuměl jim pomoci jinak než slovem, a to bylo pro Lukáše těžké. „Začal 

jsem se cítit bezvýznamný. Nejhorší ale bylo, že jsem začal někde v hloubi duše nadávat na Boha. Jako 

bych už nedokázal žít s vírou v Boha, který všechno to utrpení dopustí. Cítil jsem se velmi prázdný a 

opuštěný, dokonce jsem vážně uvažoval o odchodu z kněžské služby a církve vůbec.“ 

V té době začal také velmi řešit svůj vztah k celibátu. „Celibát dnes cítím jako svobodu, ale je 

to i kříž. Když chce člověk opravdu sloužit Bohu a lidem, tak starost o rodinu musí být do velké míry 

zátěží. Člověk je bez ní více svobodný a odevzdaný svému poselství. Ve smyslu, že člověk je svobodný 

pro druhé. Ovšem tehdy v té krizové době jsem více než kdy dřív toužil po tom, mít vedle sebe drahou 

bytost, s kterou bych mohl sdílet svůj život.“  

I kdyby věnoval celý svůj život péči o lidi v nouzi, přesto to nebude mít žádný podstatný vliv 

na příčiny jejich zoufalé situace, takový měl dojem. Intenzivní kontakt s lidmi, kteří trpí, žádný 

odpočinek, pocity, že je celý svět proti němu, nedostatek podpory od nadřízených, ještě urychlily jeho 

citové vyhoření. Své duchovenské povolání přestal vnímat jako poslání od Boha, ale jako Boží trest. 

Podobně se měnil jeho postoj k sobě. Pozoroval, že je chladný, cynický, zahořklý, a „oběť“ celibátu 

mu přišla zbytečná. Také kolegové-spolubratři ze společenství ho upozornovali na jeho změnu 

v chování. Lukáš je ale jen odbýval, nechtěl se s nimi bavit, i pohled do očí byl pro něj nadlidský 

výkon. Nechtěl s druhými vůbec mluvit, natož stýkat, vnímal je jako přítěž a činil je zodpovědné za 

vlastní osud. 

Velikou pomocí a záchranou od úplného „odpadnutí od Boha“ a odchodu z církve mu bylo 

důrazné pozvání od nově ordinovaného biskupa z diecéze, kde působil, na duchovní cvičení (tzv. 

exercicie). Šlo o mimořádnou možnost duchovní formace v rozsahu dvou týdnů, přičemž bylo 



Lukášovi doporučeno, aby si vzal ještě na delší čas dovolenou. „Skutečně mi to velice pomohlo a má 

vděčnost patří především tehdejšímu novému biskupovi, kterému nebylo lhostejné, jak se cítím a jeho 

pomoc tak byla velmi citlivá. Pomohlo mi to zregenerovat síly a především si uvědomit, že být knězem 

není jen strast a odříkání, ale i dar a radost.“ 

Po příchodu z dovolené se opět navrátil do kněžské služby, ale skončil svou pastorační činnost 

v nemocnicích, která ho tolik vyčerpávala, a více se věnoval práci s mladými lidmi, která ho 

naplňovala a činila mu radost. Také se pravidelně účastní duchovní formace, která mu velmi pomáhá 

překonávat těžkosti služby. Má teď lepší vztah k sobě, k Bohu a k bližním. Nyní se umí lépe 

vyrovnávat se svými pocity, ochotně přijímat změny a podporu od druhých. Také si doplňuje vzdělání 

čtením odborných knih. To vše mu pomohlo, aby se opět postavil na nohy a byl „dobrým dělníkem na 

Boží vinici“. 

 

 

 

 

 

 

 

 


