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Anotace 

Ve své diplomové práci se zabývám tématem syndromu vyhoření a jeho dopadem na 

pracovníky pomáhajících profesí v církvi, s cílem zjistit nakolik jsou tito pracovníci ohroženi, a jak se 

o tyto pracovníky starají jejich zaměstnavatelé a zda jsou obeznámeni s riziky syndromu vyhoření. 

V prvních kapitolách se věnuji teoretickému vymezení syndromu vyhoření v celkovém zaměření na 

tuto problematiku, ale také se blíže věnuji specifikům, která souvisí s duchovním životem křesťanů 

v pomáhající profesi v církvi. Snažím se zachytit a blíže popsat motivaci k pomáhání, faktory vedoucí 

k syndromu vyhoření, diagnostiku, možnost prevence a léčby. Závěrečné kapitoly a celá praktická část 

je věnována historii a charakteristice zkoumaných skupin, jenž tvoří kněží ze tří největších církví u 

nás: Římskokatolická, Českobratrská evangelická a Československá husitská. Součástí této části je 

kvantitativní průzkum uskutečněný metodou dotazníkového šetření. Pro dokreslení jsou v rámci práce 

zpracované tři kazuistiky, které dokumentují skutečné příběhy o syndromu vyhoření v různých fázích. 

 

Klíčová slova 

Syndrom vyhoření, symptomy, stres, relaxace, diagnostika - diferenciální diagnostika, škála 

vyhoření Maslachové, prevence, intervence, motivace, syndrom pomocníka, kněží. 

 

Annotation 

This diploma thesis deals with the topic of burnout syndrome and its impact on Church related 

community workers, in order to determine how much are these workers endangered, how to take care 

of these workers and whether their employers are familiar with the risks of burnout syndrome. The 

first chapters are devoted to the theoretical definition of burnout syndrome in the overall view on this 

issue, but also takes a closer look on Church related community workers in the helping profession in 

the Church. I'm trying to capture a fully describe the motivation for helping, factors leading to burnout 

syndrome, diagnosis, prevention and treatment. The final chapter and the whole practical part is 

devoted to the history and characteristics of the studied groups, which form the priests of the three 

largest churches in our country: Roman Catholic, Evangelical and Czechoslovak Hussite Church. This 

part is a quantitative research. To illustrate the work I decided to include three case studies that 

document the real life stories of burnout syndrome at different stages. 

 

Keywords 

Burnout syndrome, symptoms, stress, relaxation, diagnosis - differential diagnosis, Maslach 

burnout inventory measures, prevention, intervention, helper syndrome, priests. 
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Úvod 

Syndrom vyhoření je téma stále více diskutované a v posledních ani ne deseti letech významně 

stoupla také informovanost o této problematice. Je jím v podstatě ohrožený každý člověk, který je pro 

svou práci nadšený, zapálený a hodně od ní očekává. Jedná se o závažnou problematiku, která se 

dotýká především pomáhajících profesí, tedy těch, kteří jsou ve svém povolání v častém kontaktu 

s druhými lidmi či se po nich požaduje vysoká a stále stejná výkonnost, která je považována za 

standardní. Zároveň je věnováno málo prostoru odpočinku a úlevě od práce. Pracovní záležitosti pak 

přináší pracovní chyby a omyly, které mohou mít závažné důsledky. Vzhledem k nárokům a 

„všeobecně zrychlenému tempu“ postmoderní doby, v které žijeme, a tím i zvyšující se riziko 

chronického stresu, se lze domnívat, že syndrom vyhoření je skutečným rizikem pro každého z nás. 

 

Cílem mé práce bylo zjistit, jak jsou ohroženi syndromem vyhoření pomáhající pracovníci 

v církvi, přičemž jsem se zaměřila především na duchovní - kněze. Jedná se o velmi závažné téma, 

neboť kněží jsou stejně jako ostatní pracovníci v pomáhající profesi vystaveni rizikovým faktorům 

vedoucím k „vyhoření“. Zároveň se zde vyskytuje ještě jeden velmi důležitý a nezanedbatelný faktor, 

jímž je celkový vztah české společnosti k církvi a tak i k duchovním, který je povětšinou spíše 

ambivalentní. Navíc postoje, které veřejnost zaujímá k „vyhořelému“ duchovnímu bývají veskrze 

negativní a i proto nebývá věnována syndromu vyhoření u duchovních pozornost. Zapomíná se na ně. 

 

Syndrom vyhoření jako téma své diplomové práce jsem si zvolila, proto že mám k církevnímu 

prostředí blízko, sama jsem před několika týdny přijala jáhenské svěcení a ve své duchovenské službě 

se setkávám s mnohými knězi, pro něž je jejich povolání vším. Díky tomu jsem mohla k této své práci 

připojit i několik kazuistik, které konkrétně dokládají, jakým způsobem může syndrom vyhoření u 

duchovních probíhat.  

 

Záměrem mé práce tedy také bylo, vydefinovat poslání kněžského povolání z hlediska 

syndromu vyhoření a zjistit jakým způsobem se o své služebníky stará církev, s důrazem na tématiku 

„vyhoření“. Dále jsem chtěla přiblížit, s čím vším se ve své duchovenské praxi kněží zabývají, popsat 

rizika jejich poslání, úskalí služby a jak moc je téma syndromu vyhoření u nich aktuální. Jedná se tedy 

o závažnou problematiku, která se populace duchovních dotýká stejně jako jakékoli jiné pomáhající 

profese, s tím specifikem, že duchovní nemůže svou práci zcela oddělit od svého soukromí, podobně 

jako nemůže oddělit svůj vztah k Bohu od vztahu k bližnímu. V druhé části své práce se pak věnuji 

kvantitativnímu průzkumu formou dotazníků, jenž byl určený pro kněze ze tří největších církví u nás, 

s cílem zjistit, nakolik jsou ohroženi syndromem vyhoření a jaké rizikové faktory jej mohou 

ovlivňovat. 



10 

 

1 Syndrom vyhoření 

Pojem syndrom vyhoření (Burnout syndrom) byl poprvé odborně vymezen a popsán v roce 

1974 psychoanalytikem H. Freudenbergem v časopise „Journal of Social Issues“.  Zde pojednává o 

vyhoření personálu „alternativních“ léčebných zařízení, které byly závislé na obětavé pomoci 

dobrovolníků. Ovšem nešlo o popsání něčeho zcela nového, nýbrž o pojmenování jevu, který byl 

znám v psychologii. Kebza a Šolcová tak uvádějí, že v teoretické rovině lze vysledovat souvislost 

podstaty vyhoření se dvěma hlavními oblastmi výzkumu. V linii filozoficko-psychologické jde o 

zdroje z oblasti existenciálně orientované filosofie a psychologie, která se zabývá prožíváním jedince 

v krizové situaci (V. Frankl, C Rogers). A v linii psychologicko-medicínské, kde přispělo ke 

koncipování poznatků o působení stresu a stresorů a jejich zvládání (KEBZA, ŠOLCOVÁ, 1998, s. 3 - 

4). 

Termín vyhoření (burnout) byl dle B. A. Potterové (1997, s. 11) původně použit pro označení 

alkoholiků a později toxikomanů, kteří zcela propadli své závislosti a přestali se zajímat o vše ostatní. 

Následně se rozšířil na workaholiky, které nezajímalo nic jiného než práce, nic jiného pro ně nemělo 

smysl. Všechny tyto lidi spojovala apatie a jejich shodné reakce na překážky, těžkosti a neúspěchy: 

stranění se druhých lidí, deprese, lhostejnost, celková vyčerpanost, únava a osamělost – až celkové 

vyhoření (KOPŘIVA, 1998, s. 78). 

Problematice syndromu vyhoření se dostalo nejvíce pozornosti v 80. a 90. letech minulého 

století, přičemž se zájem psychologů začal ubírat směrem k aplikaci vědomostí do dalších oblastí, než 

výzkumu základních dimenzí vyhoření. V zahraniční odborné literatuře se tak setkáváme s poznatky o 

syndromu vyhoření, které jsou aplikovány snad do všech oblastí, jež jsou zaměřeny na práci s lidmi. 

Českou republiku však řadíme k zemím, kde se zájem o problematiku syndromu vyhoření dostává o 

něco později. V roce 1994 se jako první zmínila o této problematice profesorka H. Haškovcová a 

podala základní informace v článku časopisu Sestra. Dále se česká odborná veřejnost mohla s tímto 

syndromem seznámit v pracích J. Křivohlavého, či V. Kebzi a I. Šolcové. A právě v celém tomto 

časovém období vznikají mnohé definice, které chtějí zachytit podstatu tohoto syndromu. Jejich 

různorodost založená na rozličných parametrech tohoto jevu, a odlišných úhlů pohledu, si vyžaduje 

více prostoru k seznámení. 

 

1.1 Definice a vymezení pojmu 

V odborné literatuře se objevují četné varianty definic charakterizující syndrom vyhoření. 

Někteří vědci jej popisují jako proces vedoucí k vyhoření, a to jako proces hierarchický, jiní jako 
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cyklus uvnitř uzavřeného kruhu, jak popisuje Freudenberg (in KALLWAS, 2007, s. 103). Některé 

studie spatřují ve vývoji vyhoření kumulativní proces, který vzniká z vnitřního stresu pracovníka a 

probíhá stupňovitě. Kromě toho kladou důraz na souvislosti vyhoření s délkou zaměstnání 

v pomáhající profesi. Například dle Maroona, čím kratší dobu je pomáhající činný ve své profesi a na 

svém pracovišti, tím je vyhoření pravděpodobnější a pak ti, jenž jsou ve svém povolání několik let a 

jsou tak více tzv. „opotřebovaní“ (MAROON, 2012, s. 44). 

Z hlediska dynamiky procesu „vyhoření“,  lze uvést Freudenbergerovu definici, která zní: „ 

Burnout je konečným stádiem procesu, při němž lidé, kteří se hluboce emocionálně něčím zabývají, 

ztrácejí své původní nadšení (entuziasmus) a svou motivaci (své vlastní hnací síly)“. Eldwich a 

Richelson jej zas definují jako proces, při němž dochází k vyčerpání duševních a fyzických zdrojů, 

„utahání se“ z toho, že se člověk nadměrně intenzivně snaží dosáhnout určitých subjektivně 

stanovených nerealistických očekávání nebo nerealistická očekávání, která mu někdo stanoví. 

V souvislosti s tím Křivohlavý poznamenává, že emocionální náročnost je častěji způsobena spojením 

velkého očekávání spolu s chronickými situačními stresy, jež jsou způsobeny tím, že se jedinec snaží 

dostát oněm zidealizovaným představám o svém povolání a tak stále, bez přestání, pracuje až do fáze 

vyčerpání, kdy mu dojdou jak psychické, tak fyzické síly, a dojde u něj ke snížení pracovní 

výkonnosti, apatii a nezájmu o svou práci, ale i o cokoli jiného. Syndrom vyhoření se tedy netýká 

osob, jež by nebyly pro svou práci dostatečně kvalifikování, nebo dostatečně angažováni. Ale 

spíše naopak se týká lidí pro práci velmi nadšených, kvalifikovaných a aktivních. Berou svou 

práci velmi vážně a odpovědně, chápou ji více jako „povolání“ než zaměstnání. Paradoxně lidé nejvíce 

zaujatí svou prací prochází nejtěžšími formami syndromu vyhoření (KŘIVOHLAVÝ, 1998, s. 18 - 

19). 

Mnozí autoři (např. V. Kebza, C. Maslach) v souvislosti se syndromem vyhoření poukazují na 

určité faktory, které k němu dopomáhají. Patří sem například situace současné společnosti, která na 

člověka klade stále větší nároky a tím vyvolává i soustavný tlak na stále vyšší pracovní tempo. Dalším 

zátěžovým faktorem je na jedné straně zvýšená autonomie a monotónnost práce, na druhé straně 

vysoká pracovní angažovanost a entuziasmus. Dalšími zátěžovými faktory a tak možnými příčinami 

vedoucích ke vzniku syndromu vyhoření, se pojednává v následujících kapitolách. 

Také je dobré uvést, že vzhledem k velkému množství definic, se některé vědecké týmy snažily o 

určité shrnutí společných bodů různých pojetí syndromu vyhoření, a tak vzniklo jeho souhrnné bodové 

vydefinování: 

 Syndrom vyhoření probíhá individuálně 

 Syndrom vyhoření je vnitřní duševní proces, jehož průběh je charakterizován určitými pocity, 

způsoby chování, motivy a očekáváními. 
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 Vyskytuje se zvláště u profesí, obsahující jako podstatnou složku pracovní náplně „práci 

s lidmi“ či alespoň kontakt s lidmi a závislost na jejich hodnocení 

 Většina definic popisuje především psychické, emocionální vyčerpání, ale také fyzické. Dále 

jsou specifické pocity lhostejnosti a nedostatek důvěry i sebedůvěry. 

 Všechny hlavní složky tohoto syndromu rezultují z chronického stresu 

 Přestože pojem vyhoření se stále spojuje především s nároky na pracovišti, má také vliv na 

emocionální napětí mimo pracovní prostředí. Například ve vztahu k rodině a přátelům 

(KEBZA, ŠOLCOVÁ, 1998, S. 7 - 9; MAROON 2012, s. 64). 

 

 

1.2 Symptomy 

Syndrom vyhoření zasahuje člověka v jeho celistvosti, a tudíž se projevuje ve všech 

oblastech života. V minulosti však považovali vědci příznaky vyhoření za známku lenosti, 

lhostejnosti nebo nedostatek pracovního étosu. Tento názor se změnil poté, kdy studie prokázaly, že 

psychické vyhoření zasahuje daleko hlouběji. Projevuje se tím, že pomáhající pracovník v určitém 

časovém rámci změní své chování -  z angažovaně odpovědného a soucitného pracovníka, na chování 

plné vyčerpání a bezmoci (MAROON, 2012, s. 29). Tento proces je ovšem většinou velmi pomalý, 

plíživý a může tak probíhat bez povšimnutí. U člověka v zásadě klesá jeho schopnost adaptovat se, 

přizpůsobovat se novým věcem. Jestliže se proces vyhoření završí, má tendenci se zacyklovat. A 

jedinec se stává jeho vězněm. Výsledkem pak může být úplná ztráta schopnosti pracovat. 

 

Dnes v duchu vývoje definice zdraví dle Světové zdravotnické organizace (WHO), lze 

symptomy burnoutu rozdělit do dvou skupiny na atributy subjektivní a objektivní (POTTER, 1997, s. 

14). Rush (2003, s. 40) také uvádí, že je možné rozlišovat příznaky vnitřní a vnější. Přičemž vnější 

příznaky se dají vypozorovat a zpravidla se jedná o první známku, že se dotyčný ocitl ve stavu 

spějícímu k vyhoření. Patří sem především podrážděnost, fyzická únava, č neochota riskovat. Naproti 

tomu vnitřní symptomy není snadné vypozorovat a proto je také těžší je určit. Ovšem právě tyto 

symptomy poskytují údaje potřebné ke stanovení diagnózy, spadá sem: ztráta odvahy; ztráta osobní 

identity a sebeúcty; ztráta objektivnosti; emocionální vyčerpanost; negativní duševní postoj. 

 

K vytvoření obrazu syndromu vyhoření lze užít ICD 10: Mezinárodní klasifikace nemocí. Zde 

je již od roku 1992 až dodnes (2013) burnout uváděn v rámci skupiny diagnóz Z73 i v kategorii Z 73.0 

„Vyhasnutí (vyhoření)“ jako stav životního vyčerpání. Ovšem i přes prokazatelný negativní vliv na 

pracovní výkon není dosud ani v našich socio-kulturních podmínkách klasifikován jako choroba 

z povolání. Kebza a Šolcová (1998, s. 13) uvádějí, mj. také to, že by šlo na teoretické rovině, uvažovat 
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o souvislosti burnoutu se skupinou diagnóz F 43 „Reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení“ 

s dodatkem, že v úvahu by připadala pouze souvislost se stresem chronické povahy. 

 

Zde ještě uveďme, že z burnoutu se vylučují případy, kdy některý z uvedených příznaků jsou 

způsobeny psychiatrickým onemocněním, nedostatečnou kvalifikací pro danou práci 

(nekompetentnost) nebo do zaměstnání promítnutými rodinnými problémy. Nepatří sem ani únava 

z monotónní práce, neboť ta není spojována s pocity neschopnosti (KŘIVOHLAVÝ, 2012, s. 78). 

 

 

1.2.1 Symptomy objektivní  

 

Spadá sem především celkově snížená výkonnost trvající řadu měsíců. Dochází k tomu, že 

jedinec, který byl velmi aktivní, najednou svou aktivitu ztrácí. V souvislosti s tím Rush (2003, s. 41) 

popisuje zpočátku zvyšování aktivity, při které však zůstává produktivita stejná, či se dokonce snižuje. 

S narůstající vyčerpaností se již nedostavují očekávané výsledky. Celkově ale nakonec bývá patrný 

rozdíl dlouhodobě snížené výkonnosti po předchozí výkonnosti vysoké. Tím se odlišuje syndrom 

vyhoření také od neurotických stavů, depresí nebo jen běžné únavy (KŘIVOHLAVÝ, 1998, s. 51). 

 

Dalším nápadným znakem je, že se v profesním chování objevuje nárůst rutinního, bezduchého 

výkonu, „nedostatek“ času na týmovou práci, uzavírání se do sebe, tendence minimalizovat kontakt 

s lidmi, ztráta dřívějších zájmů, zpřetrhání přátelských vazeb, změna vzhledu – v celkovém výrazu, 

držení těla, ale i oblékání, účes atp., tendence pomáhat sebezneužívajícím způsobem, tj. obětovat se. 

 

1.2.2 Symptomy subjektivní 

 

Tyto subjektivně vnímané projevy lze rozdělit na oblast fyzickou a psychickou. Do fyzických 

příznaků lze zařadit pocity celkového tělesného vyčerpání, únavy, úbytku fyzických sil až neschopnost 

vykonávat jakoukoli aktivitu. Objevují se také pocity onemocnění, ale bez objektivní příčiny. Nakonec 

se dostává i do psychosomatických obtíží a psychosomatických onemocnění. Henning a Keller (1996, 

s. 17) dále popisují i poruchy svalového napětí – neschopnost uvolnit se, kdy převažuje stálá aktivace, 

poruchy spánku, zvýšený výskyt vysokého krevního tlaku. 

 

Mezi psychické příznaky patří pocity duševního vyčerpání, psychické únavy až neschopnosti 

jakékoli duševní aktivity. Dostavují se pocity duševní prázdnoty, duševního chladu a vyhoření. Pocity 

snížené sociální kompetence – neschopnosti cokoli řešit, dělat, jednat. Také sebehodnocení, 
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sebeocenění a sebedůvěra jsou hodnoceny velmi nízko.  Subjektivně pociťovaná je i ztráta odvahy a 

neochota riskovat, ztráta objektivity (RUSH, 2003, s. 45). Dochází též ke snížení koncentrace 

pozornosti a soustředění. Důsledkem je zapomínání na důležité povinnosti, akce, schůzky. Pokud 

se jedinec dostane do stresujících situací tak reaguje podrážděně a negativisticky. Deziluze bývá 

provázena pocity velkého zklamání, frustrace a deprese. Člověk je v tenzi, i když nic nedělá. 

V krajních případech přechod až k cynismu a nihilismu, dominantním pocitem je ztráta smyslu života, 

objevují se vracející se myšlenky na smrt a sebevražedné myšlenky, které mají charakter impulsivního 

nutkání (KŘIVOHLAVÝ, 1998, s. 66). 

 

 

1.2.3 Symptomy projevující se v duchovním životě křesťanů 

 

Vzhledem k celému zaměření této práce na pomáhající profese v církvi, lze předešlý výčet 

symptomů rozšířit o symptomy projevující se v duchovním životě, nebo alespoň ty, jenž autoři 

považují pro ně za specifické. Mohou být navenek jakoby méně nápadné, protože se odehrávají 

především v lidském nitru, o to podstatněji však zasahují do života křesťanů a kněží, o kterých tato 

práce pojednává. A právě těmi předními kandidáty na vyhoření jsou lidé, kteří chtějí sloužit Bohu „na 

plný úvazek“ celým svým srdcem, duší a myslí.  

 

Odborná literatura vychází především z poznání, že z přílišného nadšení a angažovanosti, s níž 

mladý duchovní vstupuje do služby, velmi brzy mnoho křesťanských pracovníků vyhoří a 

v křesťanské službě pak vydrží polovinu své profesní dráhy. A než se zas vrátí do služby, potřebují 

před tím dlouhou dobu na zotavenou, než se zase začnou cítit užiteční. Zde se totiž setkáváme 

s jedním z typických problémů a to, že přes všechnu svou nesmírnou touhu sloužit (Bohu a druhým 

lidem), jak nejlépe jedinec umí je, že „nehoří“ čím dál víc, ale naopak čím dál míň, až z plamene 

zbude nakonec jen jiskřička. A jedinec už pak není schopen víc než jen pro Boha doutnat či poblikávat 

(RUSH, 2003, s. 79).  

 

Nejprve je však třeba zdůraznit skutečnost, že křesťanství je náboženstvím vztahu, a to 

osobního vztahu s Bohem, který je Bůh blízký, jenž s člověkem uzavírá smlouvu (Ex 6,5-8; Jn 17k). A 

člověk na tomto uzavírání smlouvy spolupracuje a to ve své svobodné, odpovědné a vytrvalé odpovědi 

celého svého já. Z toho pak vyplývá i snaha dostát všem úkolům, jenž z tohoto vztahu vyplývají, tedy i 

oné ochotné služby pro druhé. A tak i když je duchovní povolání obohacující, bývá i nesmírně 

náročné, a jsou to často právě duchovní, kteří se nacházejí na pokraji vyhoření.  V souvislosti s tím lze 

hovořit o té touze „vyhořet pro Boha“, která může být mezi mladými křesťany považována dokonce za 
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obdivuhodný rys a cíl. Ovšem dlouhodobé naplňování tohoto cíle může být ničivé, jak pro tohoto 

člověka, tak pro jeho službu (MINIRTH, 2011, s. 71). 

 

Jak už bylo výše uvedeno, syndrom vyhoření se projevuje v narušení až rozpadu pracovních i 

blízkých vtahů, v duchovním aspektu života, jenž je prožíván právě v onom vztahu s Bohem, je 

nasnadě, že také v něm se důsledky vyhoření zřetelně projeví. Ovšem v počátečních fázích si člověk 

dál plní své povinnosti, aby se nemusel obhajovat sám před sebou a svým okolím. Avšak jde zde spíše 

o rutinní úkony bez stále menšího vnitřního angažování se, což není snadno rozpoznatelné, tudíž 

nemůže být dotyčnému poskytnuta podpora a pomoc. Výrazně se zde projevují pocity zrady, 

nedocenění, opuštění a zneužití Bohem. Konečnou fází je i zde rezignace, uzavřenost, nechuť 

s Bohem, s církví a s lidmi cokoli mít. Rush (2003, s. 78-84) v souvislosti s tím předkládá analogii 

mezi tímto rozpoložením takto fyzicky, psychicky a emocionálně vyčerpaného člověka, s obrazem 

pokoušeného Ježíše na poušti ďáblem (např. Lk 4,1-13), který čeká, že již nebude mít sílu pokušení 

vzdorovat, a že obviní ze všech svých těžkostí Boha.  

 

Chybí opěrné sloupy motivace, smysluplnosti jejich života a činnosti, důvěra v sebe, v život, 

v lidi, v nejkrajnějším případě v Boha. Setkáváme se tak se specifickými symptomy syndromu 

vyhoření. Heczko (2000, s. 22) hovoří o rozbití vnitřního světa, ve kterém každý člověk přemýšlí, 

rozhoduje se a hodnotí svůj vlastní život. V důsledku toho se člověk hroutí, nerozumí, co se s ním 

děje. Bojí se, že už nikdy nebude „normální“. Takto oslabený člověk následně často prožívá duchovní 

vyčerpanost a otupělost, tak i pocity hořkosti, zášti a hněvu až rezignace na vztah s Bohem. To se pak 

prakticky projevuje únikem do samoty, což pak vytváří pocity izolace a pocity viny, které časem 

narůstají na intenzitě a mohou vyvolat dojem, že by měl být potrestán, že si to špatné, co se mu děje, 

zaslouží.  

 

Tato určitá tendence k sebetrestání může vygradovat až k destruktivním myšlenkám, které 

mají charakter impulsivního nutkání a k suicidálnímu (sebepoškozujícímu) chování. Postižený prožívá 

existenciální frustraci. Prožívá pocity nesmyslnosti bytí. To se může projevit i dotíravými myšlenkami 

na smrt, či dokonce závist vůči těm, kteří už zemřeli a nic necítí (HECZKO, 2000, s. 23). Ostatně jak 

předkládají někteří autoři z řad teologů, lze po pozorném přečtení Písma svatého takových biblických 

příběhů nalézt hned několik, jež se zabývají duševními stavy, které velmi dobře zná člověk zasažený 

syndromem vyhoření. O nich je blíže pojednáno v kapitole „Biblické kazuistiky v kontextu syndromu 

vyhoření“. 
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1.3 Rizikové faktory  

 

Výše uvedené symptomy tvoří dohromady obraz syndromu vyhoření a jeho projevů ve všech 

oblastech života. Pozornost je třeba také zaměřit na faktory, které podněcují, či dokonce zapříčiňují 

rozvoj vyhoření.  

 

Kebza a Šolcová (1998, s. 9 - 10) zdůrazňují, že v současnosti se začíná měnit původně 

převažující představa, že určující charakteristickou pracovní činností, která může vést k burnoutu, je 

především práce s lidmi. Ovšem vyjadřují názor, že toto platí za předpokladu, že s touto základní 

charakteristikou je spjat trvalý požadavek na vysoký, nekolísavý výkon, který je pokládán za standard, 

s malou možností úlevy, se závažnými důsledky na chyby a omyly. Pocity jedince, že už dál nemůže 

tyto požadavky plnit, ve spojení s pocitem, že úsilí vkládané do vykonávané činnosti je úplně 

neadekvátní nízkému efektu, vede ke vzniku burnoutu. Jde zde tedy o naléhavou tématiku chronického 

stresu. S tím je spojen fakt uváděný právě touto dvojicí autorů, že burnout je rizikem také u tzv. 

nezaměstnaneckých kategorií, vždy však u osob, které jsou v jakémkoli kontaktu s druhými lidmi, jsou 

závislé na jejich hodnocení – např. u špičkových umělců, sportovců OSVČ. Syndrom burnout je též 

možné zaznamenat u vysokoškoláků nastupujících do zaměstnání či v soukromém životě např. 

v manželství (KEBZA, ŠOLCOVÁ, 1998, s. 8). Společně s dalšími autory lze shrnout čtyři důležité 

kategorie hlavních proměnných, které spolu korelují a mohou způsobit vyhoření. Tyto kategorie jsou 

popsané v následujících kapitolách.  

 

 

1.3.1 Osobnost pomáhajícího pracovníka 

K vyhoření přispívají vlivy vnějšího světa, jsou však velmi důležité také osobní proměnné, 

kdy charakteristické znaky osobnosti s tím související, lze rozdělit do dvou skupin. Prvními jsou 

demografické proměnné, jako je věk, přičemž výzkumy ukázaly, že nejvíce jsou vyhoření náchylní 

mladí začínající pracovníci, kteří mají velký zájem seberealizace a angažovanosti, zároveň je zde 

významný faktor velkého nadšení pro práci a velkého očekávání. Zde J. Křivohlavý (1998, s. 70) 

upozorňuje, že právě očekávání, která se nevyplní, jsou kritická, neboť bývají spojeny právě s těmi 

chronickými, drobnými, ale dlouhodobě trvajícími stresy. Velké očekávání není vyplněno, člověk je 

zklamán a pak snáze vyhoří – z fáze nadšení pro práci se dostává do fáze apatie, lhostejnosti, často až 

negace a depersonalizace. Jedná se o střet ideálů s realitou života (HECZKO, 2000, s. 12). Zde je ještě 

důležité uvést, že poznatky z posledních let vedou k tomu, že náchylnost k vyhoření se objevuje ve 

dvou kritických fázích: na počátku zaměstnání a v pozdějším profesním životě (MAROON, 2012, s. 

42).  
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Dalším faktorem je pohlaví - zde neexistují žádné studie, jenž by zaznamenávaly rozdíl. Dá se 

jen konstatovat, že ženy o svých potížích mluví více než muži, což je přikládáno názoru, že vyjádření 

citů a přiznání se ke slabosti se u žen společensky akceptuje, a tak jsou více sdílné; rodinný stav - 

všeobecně se vyhoření vyskytuje u svobodných pracovníků nežli v manželském svazku. To potvrzuje 

důležitou roli rodiny. Ovšem je zde třeba zmínit, že mezi svobodnými jsou to především mladí muži, 

kteří stojí na počátku své pracovní kariéry, a proto jsou náchylnější k vyhoření. Je však důležité brát 

také v úvahu možnost nefunkčnosti rodiny, která tak může být rizikovým faktorem pro vznik 

syndromu vyhoření; úroveň vzdělání - mnoho autorů se shoduje v tom, že nižší vzdělání znamená 

vyšší riziko vyhoření. Cherniss (in MAROON, 2012, str. 43) říká, že vzdělání je důležité k uvědomění 

si mantinelů a rozeznání možnosti osobního vývoje a tak spíše zabránit vyhoření. Ovšem jiné 

výzkumy ukázaly, že pracovníci s akademickým titulem jsou taktéž vysoce ohroženi. Tuto divergenci 

objasňuje to, že vysoce kvalifikovaní a vzdělaní mají také značná očekávání a vysoké vědomí poslání. 

Otázka počtu odpracovaných let - zde jsou závěry obdobné jako u pohledu na věk pracovníka, ovšem 

při zachování přímé úměry věku a odpracovaných let. Je však možné se domnívat, že věkově starší 

pracovník, který nastoupí do pomáhající profese až v pozdějším věku, může být lépe teoreticky 

vybaven a odpočatý, tedy riziko syndromu vyhoření může být minimální. 

Druhou skupinu tvoří proměnné specifické pro jednotlivce, které mohou přispět k objasnění 

toho, proč je daný jedinec ohrožen vyhořením, což je pro pomáhajícího pracovníka zvlášť důležité, 

neboť v tom lze spatřovat důležitý nástroj k uzdravení. Proměnné specifických pro jednotlivce 

v otázce syndromu vyhoření se zabýval již Freudenberger. Tématem psychiky pomáhajícího došel 

k závěru, že pokud chce pomáhající efektivně pracovat a snížit tak možnost vzniku vyhoření, musí si 

také uvědomit motivaci své volby vstoupit do pomáhajícího povolání. Téma motivace vstupu do 

pomáhající profese v církvi je ovšem natolik důležité a rozsáhlé, že o něm bude více pojednáno v 5. 

kapitole. Zde lze alespoň uvést typy potenciálních obětí vyhoření podle Freudenberga: 

o Angažovaný, silně citově zainteresovaný pracovník – pomáhající je neustále připraven 

pomáhat, avšak emocionální požadavky jeho klientů ho dříve nebo později naprosto pohltí. To 

společně s jeho tendencí vysokého pracovního nasazení má brzy dopad v podobě vyčerpání 

sil. 

o Pracovník považující práci za prostředek k uspokojení vlastních potřeb – tento pracovník 

tráví všechen svůj čas na pracovišti a mimo práci nemá žádné jiné vztahy, tedy ani soukromý 

život, který je tolik důležitý pro duševní zdraví, neexistuje. 

o Autoritativní jedinec s potřebou mít vše pod kontrolou – věří, že nikdo jiný to za něj 

neudělá tak dobře jako on sám. Mají potřebu naprosté kontroly a vysokého výkonu, ale běžný 
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den v pomáhajících povoláních je plný nekontrolovatelných situací, což takového jedince 

vyřadí z rovnováhy. 

Mezi proměnné specifické pro jednotlivce, které se systematicky dávají do souvislosti 

s vyhořením patří sebepojetí (tedy to jak člověk vnímá sám sebe, sebeláska, sebekritika, modely 

chování, své pracovní výkony), těžiště kontroly (locus of control) - jedná se o proces charakteristický 

pro zdravé jedince, kteří chápou své okolí a tak je schopen na dění v tomto okolí adekvátně reagovat, 

být aktivní a iniciativní, věří,  že je schopen ovlivnit tok věcí. Další neméně důležitým faktorem je 

sebeúčinnost (self-efficiacy) jedince - znamená jedincovu důvěru ve vlastní schopnosti a splnění 

určitých úkolů a plánů. Dle většiny odborníků se vnímání sebeúčinnosti stupňuje se vzděláním, 

zkušeností a zpětnou vazbou (KOPŘIVA, 2006, s. 74; MAROON, 2012, s. 42). 

 

1.3.2 Vztah mezi pomáhajícím, klientem a strukturou klientů 

Ve vztahu mezi pomáhajícím a klientem je základ položen na tom, že pomáhající je vystaven 

mnoha nouzovým situacím, je koncentrován na problémy. To vyžaduje silné emoční nasazení a 

zatěžuje to vlastní zdroje. Pomáhající vlastně ani nemyslí na doplňování svých vlastních sil. Navíc 

zpětná vazba od klientů je nulová či negativní a emocionální tlak je znásoben, pokud je třeba zaměřit 

se na klienty v chronické či beznadějné situaci. Pokud se pomáhající nechá vychýlit ze svého těžiště a 

je vtažen do klientových problémů, může dojít k překročení hranic a pomáhající už se nevnímá jako 

profesionální pracovník, ale jako přítel klienta, což automaticky způsobuje přejímání všech těžkostí na 

vlastní bedra, a to pak zvyšuje riziko vyhoření (KOPŘIVA, 2006, s. 74). 

 

1.3.3 Pracovní prostředí 

Pracovní prostředí hraje ve výzkumu vyhoření důležitou roli. Je důležité, aby instituce, pod níž 

pomáhající působí, poskytovala podporu. Nejčastěji se uvádí možnost, aby měl pracovník tzv. za kým 

jít pro radu v rámci pracovního kolektivu, intervize, supervize, dalšího vzdělávání či výcviků, či 

neklást na pracovníky leckdy nesmyslné byrokratické nároky. Pokud zaměstnavatel podporuje zájmy 

zaměstnanců, podpoří tím jejich sebeúčinnost a tak jim dodá pocit kompetence. 
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1.3.4 Sociálně-kulturní proměnné 

Výzkumy ukazují, že se vyhoření vyskytuje v různé míře v jednotlivých zemích. Tento rozdíl 

má základy v sociálních činitelích, které mohou stavům napětí zabránit a zmírnit je, nebo je naopak 

zesílit. Maslachová a Schaudeli (in MAROON, 2012, str 64) tak vyhoření chápou jako individuální 

stav stresu na pozadí sociálních vztahů. Pojí je s individuálním vnímáním sebe samého a s tím, jak 

jedince vnímají ostatní. Západní individualistická kultura je orientovaná na výkon. Lidská potřeba dát 

životu smysl a vykonat něco důležitého je kořenem vyhoření. Pro mnohé je profese odpovědí na dané 

potřeby, tím se objasňuje, proč se vyhoření projeví nejvíc u osob, které mají vysoké cíle a velká 

očekávání. Zde, na rozdíl od tradičních kolektivistických společností, jsou děti odmalička součástí 

soutěživé společnosti, která oceňuje pouze úspěch. Výzkumy také ukazují, že se více rozvíjí povrchní 

vztahy, což se odráží i v krizi rodiny (MAROON, 2012, s. 65). 

 

1.3.5 Profese ohrožené vyhořením 

Jak mnozí autoři uvádí, riziku syndromu vyhoření jsou nejvíce vystavení ti, kteří pracují 

s druhými lidmi, přistupují k práci s nadšeným idealismem a s plným nasazením. Jak uvádí D. Heczko 

„vyhořet nemůže ten, kdo nikdy nebyl zapálen“ (HECZKO, 2000, s. 22). A tak původní názor byl, že 

jsou to především lidé v pomáhajících profesích, jež mohou vyhořet. Ovšem jak již bylo uvedeno, 

pozdější výzkumy ukázaly, že vyhořet mohou i tzv. nezaměstnanecké kategorie, např. vrcholový 

sportovci, umělci aj. vždy se však jedná o osoby, které jsou závislé na hodnocení druhých lidí 

(TOŠNER, TOŠNEROVÁ, 2002, s. 8). Freudenberg (in KŘIVOHLAVÝ, 1993, s. 38) dále uvádí, že 

lidé upadají do stavu vyhoření, když se jim práce dlouhodobě nedaří, jestli nedosahují toho, co si sami 

předsevzali apod. Zároveň tento autor uvádí stručný přehled pracovníků, kteří jsou zvláště ohroženi. 

Jsou to: 

o Lidé, kterým osobně jde o to, aby jejich práce byla dobrá a úspěšná. 

o Lidé svou prací nadšení a příliš oddaní tomu, co dělají. 

o Lidé plni energie, kterou do své práce investují. 

o Lidé pracující příliš usilovně a intenzivně. 

o Lidé, jenž se dobrovolně vzdávají mnohého, aby mohli dobře dělat to, co dělají. 

o Lidé, kteří se trápí otázkami typu: Co dělám špatně? Co bych měl dělat, aby to bylo lepší. 

o Lidé s minimálními zájmy mimo zájmy ryze pracovní. 

o Lidé, jenž se domnívají, že jsou na svém pracovišti nepostradatelní. 

o Lidé, kteří nemají ani tušení, že by v jejich případě mohlo dojít k vyhoření, že by se u nich 

mohl objevit SV, nebo to vidí jako takové selhání, že by to nikdy nepřipustili. 
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Přehledem rizikových profesí se zabývá mnoho autorů (např. Křivohlavý, Kebza a Šolcová, 

Tošnerová). Přičemž tyto seznamy profesí ohrožené syndromem vyhoření do sebe zahrnují celou šíři 

pomáhajících profesí, tak i nejrůznější profese z oblasti administrativy, služeb, obchodu. Celý seznam 

dle Křivohlavého (1998, s. 32) je uveden v příloze č. 1. Pro téma této diplomové práce je ovšem třeba 

zdůraznit, že i pomáhající profese v duchovenské službě jsou ve všech těchto seznamech uvedeny. 

Přičemž do duchovenské sféry se započítávají  kněží, resp. faráři, jáhni, kazatelé, pastorační asistenti, 

řádové sestry a bratří, i duchovní ve specifických službách (např. v nemocnicích, vězení atd.). 

 

1.3.6 Rizikové faktory u pomáhajících ve službách církve 

 

Podrobnější teologická východiska chápání této specifické služby je přiblížena v 3. kapitole 

„Kněží a jejich poslání“. Pomáhající pracovníci ve službách církve, resp. duchovní jsou stejně jako 

každý člověk jedineční. Ovšem stejně jako ostatní pracovníci v pomáhající profesi, jsou vystaveni 

rizikovým faktorům vedoucí k syndromu vyhoření, jak jsou popsané výše, zároveň u nich můžeme 

vypozorovat mnohá specifika, jimiž se zabývá tato kapitola. 

 

Ve výčtu rizikových faktorů u duchovních se lze opírat o odbornou literaturu zabývající se jak 

problematikou pomáhajících profesí v církvi, tak o teorie a výzkumy u dalších „rizikových“ profesích. 

Zásadní se ukazuje to, že tito pomáhající stejně jako například psychologové, sociální pracovníci, 

psychoterapeuti jsou vystavováni zátěžovým situacím, problémové komunikaci s klienty. Nároky 

přináší jak obsahová stránka, tak i forma jejich komunikace a interakce. S tím se pojí především 

schopnost poskytnout pastorační péči či konkrétněji pastorační poradenství, které lze definovat jako 

duchovní službu zaměřenou na specifickou potřebu nebo zájem, s nimiž se jednotlivec obrací na svého 

pomáhajícího – duchovního. Řadí se sem pak poradenství v záležitostech týkající se okruhu problému 

jako je krize povolání, manželství, drogové závislosti, nemoci atd. (VOJTÍŠEK, 2005, s. 7). S tím 

souvisí u pomáhajícího schopnost vcítit se a porozumět, přičemž J. Křivohlavý (2012, 52) upozorňuje 

na to, že naslouchání je rizikovou záležitostí. Hovořící má sugestivní moc, může s posluchačem 

manipulovat. Posluchač je zranitelnější než hovořící, který může zranit jeho sebepojetí a sebevědomí.  

 

Toto, společně s dalšími faktory z prožitků vlastní bezmoci tváří v tvář utrpení, umírání, smrti 

a osobnímu šoku z bolesti, kterému nejsou schopni pomoci, je velmi frustrující. Navíc se mohou 

prolínat se specificky obtížnými tématy pro pomáhajícího. Situace bývá obzvláště frustrující tehdy, 

když se dostane do rozporu s osobními očekáváními ohledně profesionální kompetence poskytovat 

pomoc. Je-li z nějakých příčin nedostatek prostoru pro práci s tímto druhem zážitků profesionálního 
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selhání, popř. otřeseného sebeobrazu, mohou se začít objevovat rozličné maladaptivní příznaky 

(VODÁČKOVÁ, 2007, s. 27). 

 

Duchovní jsou tedy stejně jako všechny ostatní pomáhající profese v každodenním kontaktu 

s lidmi, s nimiž často sdílí jejich každodenní život, jejich naděje, očekávání, radosti i obtíže, vnímá 

jejich nevyslovené otázky a přijímá účast na lidské zkušenosti utrpení v jeho rozličných projevech. 

Klienti, resp. farníci mohou tlak a nároky na pomáhajícího ještě zvyšovat pokud ho „využívají“ pro 

všechno a idealizují si ho. Kladou tím na něj přehnané nároky a v případě jeho vyčerpání nebo 

pochybení se od nich namísto podpory a pomoci dočká nelaskavé kritiky (DOLISTA, 1997, s. 86 - 

88). 

 

Významným stresovým faktorem je také negativní vnímání duchovenského povolání 

v Čechách. Jak uvádí T. Halík (2002, s. 307) tak snad žádné jiné povolání neprošlo tak radikální 

proměnou sociálního statusu. Negativní a leckdy až nenávistný pohled ze strany veřejnosti, často 

způsobuje krizi vědomí pověření k tomuto povolání. Z toho často vyplývá hledání kompenzace velkou 

aktivitou, aby se pomáhající v duchovenské službě cítil užitečný. Ale když pak zjistí, že činnost a 

energie, kterou vynakládá, nepřináší tížené výsledky, nastupuje skleslost, stres a začínající 

pochybnosti. To je umocněno také o fakt, že výsledky práce nejsou často hned viditelné a navíc chybí 

pozitivní zpětná vazba. Opatrný (2005, s. 9) dodává, že pokud se pomáhající nechá strhnout k přílišné 

aktivitě a zahltí se praktickými i duchovními problémy klientů, mohl by dojít k nebezpečí stagnace 

vlastního duchovního života a narušení vztahu k Bohu. A v důsledku přetížení k nástupu syndromu 

vyhoření, případně k nevratným duchovním i morálním škodám, které nikdo neočekával. 

 

Významné je i zjištění, které uvádí Minirth a kol. (2011, s. 71), že mnoho duchovních pracuje 

ve více sférách pomoci druhým lidem. Leckdy z existenčních důvodů jsou donuceni mít více 

zaměstnání najednou, a opět většinou v pomáhajících profesí, které jsou vysoce náročné ve všech 

dimenzích prožívání. Proto můžeme říct, že je u nich extrémně vysoké riziko pro rozvinutí syndromu 

vyhoření a díky jejich vysokému nasazení se syndrom může rozvinout do neovladatelných otáček. 

 

D. A. Congo (in MINIRTH, 2011, s. 73) prováděl průzkum mezi duchovními v dvaatřiceti 

denominacích v 38 státech s cílem vysledovat významné faktory, které se podílejí na vyhoření 

křesťanských pracovníků. Jeho studie poukazuje na řadu význačných faktorů spojených s vyhořením. 

Z celkového počtu dotazovaných 70% pracovalo více než 60 hodin týdne, 85 % trávilo doma 

minimálně dva večery týdně a 75 % trávilo méně než jeden večer měsíčně pouze ve společnosti 

manželky a dalších párů. A také, že 61% kazatelů mluví s jinými kazateli méně než hodinu týdně. 

Kromě „vyčerpání z dobrých skutků“ vede u mnoha kazatelů k vyhoření také to, že se jim dostává 
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příliš malé podpory od lidí v podobných zaměstnání, leckdy ani sami nejsou schopní vyvážit nesení 

břemen. Není tedy divu, že i na základě tohoto průzkumu se ukázalo, že mnozí kazatelé prožívají 

vyhoření. Přičemž D. A. Congo pak zdůrazňuje dva výrazné faktory vyhoření: nedostatek 

spolupracovníků kvůli finančním omezením; každý od křesťanských pracovníků očekává, že do své 

práce vloží všechno, co mají- srdce, mysl, tělo a duši- protože to je „pro Boha“. 

Následující další rizikové faktory specifické pro pomáhající v církvi jsou shrnuty do několika 

bodů na základě údajů uvedených autory, zabývající se touto problematikou (MINIRTH, 2011, s. 63; 

HECZKO, s. 42): 

o Pomáhající nemá jasně stanovenou pracovní dobu a je tak k dispozici neustále. Navíc se stává, 

že mezi jednotlivými krizovými voláními, není žádný čas na nabrání nových sil. To pak může 

vést k tomu, že jen pouhé zazvonění telefonu vyvolá pocit úzkosti – to je již příznačné pro 

vyhoření. Tyto neustále požadavky pak mohou vyvolat pocit vlastní nepostradatelnosti. 

o Často bydlí přímo na pracovišti, což může komplikovat a narušovat hranice mezi soukromým 

životem a prací. 

o Leckdy duchovní pracuje na více sférách pomoci druhým lidem 

o Oproti jiným lidem se duchovní často stěhuje. S tím je spojeno vyrovnávání se se změnami a 

loučením, navazováním nových pracovních a osobních vztahů, nové a nové zařizování a 

vytváření zázemí. 

o Negativní či náročné požadavky ze strany společenství věřících, společnosti, i ze strany 

církve. Intenzita těchto nároků a s tím spojené zátěže zvyšuje význam schopnosti pomáhajícího 

rozlišovat mezi požadavky reálnými a přehnanými. Rozlišovat mezi vůlí Boží a snahou vtěsnat 

se do vlastních představ o sobě. 

o Faktor nízkého platového ohodnocení. Nejde ani tak o výši platu, jako spíše o symboliku 

vyšších hodnot, jako projev ocenění. Ovšem většina církevních pracovníků si na své platy 

neztěžují, často z obavy, že by tato starost mohla být pokládána za málo „duchovní“. 

o Specifickým faktorem, jenž je především ve vztahu k přijetí doživotního celibátu v některých 

církvích, je samota kněží. 

o Kněžská služba nekončí po šedesáti letech věku, kdy ostatní lidé odcházejí do důchodu. 

 

 

1.4 Podrobnější analýza některých rizikových faktorů 

Každý jedinec je individualita, proto uvažujeme-li o rizikových faktorech vedoucích 

k syndromu vyhoření, je třeba vzít v úvahu také individuální osobnostní faktory – osobnost jedince, 

jeho duševní a fyzickou konstituci;  motivace, fungující či nefungující rodinné zázemí, sociální síť a 
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společnost, ve které žijeme. Tyto faktory jsou dynamické. Mohou být různou měrou a v různém čase 

jak zatěžující, tak podpůrné, ale v každém případě je třeba s nimi vždy počítat. 

 

1.4.1 Stres 

Stres je definován jako druh psychofyzické reakce na vnější a vnitřní zátěž, tedy na události, 

které jsou vnímány jako ohrožení tělesné či duševní pohody. Tyto události jsou označovány jako 

stresory. Problémovým aspektem je zde především míra zátěže a její přiměřenost vzhledem 

k adaptačním možnostem jedince. Adaptace závisí, jak již bylo naznačeno, i na osobnostních 

charakteristikách jedince. 

Kallwas (2007, s. 24) předkládá velmi zajímavý jev, že stres nemusí být vždy způsoben jen 

prací, ale trochu paradoxně jej může způsobit i stav nevytíženosti, nudy. K tomu může dojít například 

tehdy, když pracovník nastoupí do zaměstnání, které nekoresponduje jak s jeho ideální představou, tak 

s jeho energetickou, agilní povahou a práce mu přijde nezajímavá, příliš rutinní. Nicméně tato autorka 

upozorňuje na to, že stres se vyskytuje především v ekonomicky vyspělých zemích. Důraz na výkon, 

samostatnost, strach o místo jsou jedny z mnoha rizikových faktorů stresu, které často končí 

psychosomatickými problémy a častou nemocností, což často bývá, v případě rekonvalescence, drahou 

záležitostí jak pro postiženého pracovníka, tak pro zaměstnavatele. Chermiss (in MAROON, 2012, s. 

116) v souvislosti s tím upozorňuje na význam „pracovního stresu“, jež považuje za nejdůležitější 

všeobecný znak počáteční fáze vyhoření. Nesmíme však termín stres zaměňovat za pracovní vyhoření. 

Totiž stres a vyhoření nejsou totéž a není mezi nimi fatální příčinná vazba. Stres tedy může, ale 

nemusí dovést jedince až k syndromu vyhoření.  

Tedy, aby došlo k vyhoření, hraje zde významnou roli jak samotné náročné podmínky a 

vysoké stresové zatížení, které je nepřetržité (chronický stres). Pokud se navíc vytratí vnímání smyslu 

ve vykonávání pracovní činnosti, dojde k poklesu v chuti podávat výkon, pocity zbytečnosti a 

beznaděje, s postupnou ztrátou osobní síly, a pocit bezmoci (KŘIVOHLAVÝ, 1998, s. 52). Saley (in 

MAROON, 2012, s. 26) ještě podotýká, že stres se vyvíjí ve třech fázích: varování, odpor a 

vyčerpání. S tím, že právě ve třetí fázi může dojít k vyhoření. 

Henning a Keller (1996, s. 23) v tématice okolností vedoucí ke stresu, ukazují, že je důležitý 

také životní postoj jedince. Ten může být re-aktivní nebo pro-aktivní. Lidé se základním re-aktivním 

postojem jsou podstatně náchylnější ke stresu a jsou pro ně charakteristické následující způsoby 

chování: cítí se pasivně vystavováni událostem ve svém životě, sami sebe prožívají jako bezmocné děti, 

jako bezvládnou hračku v rukou okolí, svou vlastní zodpovědnost přenášejí na jiné osoby nebo 
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instituce. Pro-aktivní lidé se vyznačují tím, že aktivně vytvářejí svůj život, orientují se spíše na 

přítomnost a budoucnost než na minulost, přejímají zodpovědnost za sebe sama, k problémům 

přistupují angažovaně, chápou je jakou výzvu vlastním schopnostem, pokoušejí se je ovlivnit, popř. 

vyřešit. 

Křivohlavý (2012, s. 69) ještě ve svých výzkumech uvádí, že stres může přejít v distres 

(neřešitelnou, nadlimitně těžkou stresovou situaci) pokud dojde převážení stresorů nad salutory 

(odolnost vůči stresu). K tomu dochází např. tehdy, když není možné delegovat odpovědnost na druhé. 

Pak je dobré přidat na straně salutorů (např. relaxační trénink), a pokud to nepomáhá, pak někdy bývá 

lepší jednat dle strategie zvané „no play strategy“ tedy „odejití ze hry“- to může zprvu vypadat jako 

útěk z boje, ale může to být v určité situaci lepší než později se objevující totální vyhoření. 

 

1.4.2 „Locus of control“ 

K dalším faktorům, které určují zpracování zátěže, patří koncept lokalizace kontroly. Kebza a 

šolcová zmiňují, že se jedná o koncept amerických psychologů, který vypovídá o tom, kdo má 

kontrolu nad jedincovou činností a jejími výsledky. Pokud má jedinec tzv. vnější lokalizaci kontroly, 

znamená to, že věří, že jeho život je určován vnějšími okolnostmi a on sám nemá vliv na vývoj. Tito 

jedinci snášejí stres hůře. Naopak jedinci s tzv. interní lokalizací kontroly věří, že vývoj jejich života 

závisí především na jejich vlastních schopnostech, úsilí a aktivitě a díky tomu jsou nejen odolnější, ale 

i realističtější a odpovědnější (KEBZA, ŠOLCOVÁ, 1998, s. 16). 

 

1.4.3 Osobnost typu A 

 
Lékaři M. Friedman a B. Roseman (in KOHOUTEK, s. 133 – 136) na základě dlouhodobých 

výzkumů rozlišili dva způsoby lidského chování a to chování osobnosti typu A a typu B. Typ B by se 

dal zařadit mezi tzv. protektivní faktory v souvislosti burnoutu, neboť se vyznačuje vysokou 

výkonností a zaujetím pro práci, nicméně úspěch je spíše vedlejším produktem, a dobře si uvědomuje, 

že po každé práci má přijít odpočinek. Na rozdíl od toho osobnost typu A je velmi zaujatá prací a 

především výkonem. Z toho plynou tendence být úspěšnější než ostatní, tedy soupeřivost, netrpělivost, 

perfekcionismus, zvýšené vědomí odpovědnosti, prudkosti, agresivity a silné ctižádosti. Kohoutek 

(2007, s. 136) ještě uvádí osobnost typu C. Jde o osobnost karcinogenní, která snadněji onemocní 

rakovinou a mívá ne zcela adekvátní atribuční osobnostní styly. Jsou to povětšinou pesimisté, trpí 

pocitem bezmocnosti a beznaděje (H-H syndrom). Chtějí být na společenské výši, přijatelní a 

akceptováni, proto se vyhýbají konfliktům a raději potlačují výrazové projevy svých afektů hněvu, 
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nepřátelství, strachu či smutku. A tak tento příliš hodný hypersociabilní člověk škodí svému vlastnímu 

zdraví. 

 

Pro téma syndromu vyhoření je tedy důležitá ona osobnost typu A. Tito lidé rychle ztrácejí 

trpělivost se sebou i s jinými. Duševní i fyzické příznaky syndromu vyhoření ignorují. Protože jsou to 

lidé pracovně velmi úspěšní, dostává se jim neustálého uznání jejich okolí, což u nich znovu posiluje 

typ chování A. Jsou tedy neustále vnitřně nuceni k tomu, aby byli aktivní a podávali výkony – ve 

všední dny i o dovolené. Považují se za hodné života a lásky jen tehdy, když jsou činní. Uvolnit se, 

odpočívat a užívat si života jim připadá extrémně těžké. Ve svém dětství si do vědomí zakódovali 

pravidlo: „jen když něco dokáži, mám nějakou cenu a budu milován. Jen tak je moje existence 

oprávněná!“ (RUSH, 2003, s. 36). 

  

Toto souvisí s podstatným bodem celé problematiky a k odpovědi na paradox slabých míst 

osobnosti silných povahových rysů. Jádro problému tkví v neschopnosti přijmout sám sebe se svými 

omezeními a hranicemi. V neschopnosti mít se rád a odpustit si vlastní selhání a chyby. V 

neschopnosti dovolit si blízkost a zranitelnost ve vztahu k druhým (SCHMIDBAUER, 2008, s. 23-27). 

 

 

1.4.4 Obsedantně-kompulzivní osobnost 

 

Minirth a kol. (2011, s. 55) řadí mezi rizikové faktory také osoby tzv. obsedantně-

kompulzivní, jejichž specifika mohou mít vliv na rozvoj dalších vlivů, způsobující vyhoření. Dle 

MKN 10 se uvádí v rámci skupiny diagnóz F 60 - Specifické poruchy osobnosti: jedná se o těžká 

narušení v charakterové konstituci a tendencích chování a postihuje řadu oblastí osobnosti, ovšem 

nerezultují přímo z nemoci poškození nebo jiného porušení mozku nebo z psychiatrické poruchy; a 

především spadá do kategorie F 60.5 – „anankastická porucha osobnosti“. 

 

Jedná se o poruchu osobnosti, jež je charakterizovaná pocitem osobní nejistoty a pochyb‚ 

nadměrnou svědomitostí‚ zaměstnáváním se detaily‚ kontrolou‚ dále tvrdohlavostí‚ opatrností a 

rigiditou. Mohou se objevovat vtíravé a nevítané myšlenky nebo podněty‚ které však nedosahují 

vážnosti obsedantně–kompulzivní poruchy. A také na rozdíl od osob trpících obsedantně-kompulzivní 

poruchou, kterým tato porucha znepříjemňuje život, jsou obsedantně-kompulzivní osobnosti na své 

vlastnosti pyšné. Mezi ty významné rysy patří například perfekcionismus či sklon k workaholismu, 

jenž jak uvádí Maroon (2012, s. 42) je jedním z nejdůležitějších faktorů způsobují vyhoření. Seznam 

dalších rysů i vzhledem k tomu, jak se projevují v duchovním životě je uveden v příloze č 2, jenž 

sestavil Minirth a kol (2011, s. 58). 
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N. Cuthbert (2012, s. 27-28) ještě dodává, že významnou hnací silou obsedantně-kompulzivních nebo 

workaholických jedinců je potřeba dosáhnout nadvlády. Potřebují ovládat sebe i druhé, okolnosti i 

prostředí, v němž se nacházejí. V souvislosti s tím upozorňuje na výsledky z jeho výzkumu, kdy 90% 

lékařů a 75 % duchovních tíhne především k obsedantně-kompulzivním rysům osobnosti. Udává, že 

mnozí z nich mají sklon hrát si nad svými klienty „na Boha“, kdy odmítají delegovat pravomoc i 

v tom nejméně významném úkolu nebo problému. 

 

 

1.5 Motivace 

 

Pomáhaní druhým je činnost, která vypadá značně ušlechtile. Ovšem motivace jedince, jenž 

ho dovedou k rozhodnutí vykonávat pomáhající profesi,  představuje poměrně složitý komplex, ať na 

vědomé či nevědomé úrovni. Je důležité, aby každý pomáhající byl schopen rozeznat, přijmout a 

pracovat s těmito pohnutkami. Jejich nezpracování vede k poškození jak klientů, tak pomáhajících, 

zejména odrazem v nevědomých procesech. Hawkins a Shohet (2004, s. 23) proto považují za zásadní 

věc, aby se každý, kdo pracuje v pomáhající profesi, upřímně zamyslel nad složitou směsí motivů, 

kterého k volbě nynější profesní role dovedly. Protože nikdo nemůže jednat z výhradně čistých 

motivů, a čím větší je kontaminace temnými motivy, tím více se pracovník drží své domnělé 

objektivity.  

O některých pohnutkách lze říci, že mají neutrální konotaci, jiné můžeme označit jako 

pozitivní, či negativní. Jednotlivé motivy však nejsou u pomáhajících přítomny v čisté podobě, ale 

tvoří jedinečný komplex vlastní každému jedinci. Motivy se také mohou proměňovat v souvislosti 

s životní i profesní zkušeností a zráním osobnosti. A především ony nevědomé motivy vyžadují 

kultivaci, aby tak vyrostly a dozrály do pozitivní podoby, jinak bývají významným faktorem vedoucí 

k syndromu vyhoření, či syndromu pomocníka.  

 

1.5.1 Rizikové motivy pomáhání 

H. Stenger, bývalý pastorální psycholog, rozděluje nevědomé motivy na tři základní: 

1) Přání získat uznání a lásku – vzniká na podkladě vytěsnění zážitků z raného dětství, kdy 

dítě bylo buďto málo milováno, nebo milováno pod podmínkou. Pomáhající potřebuje od klienta 

uznání, vděčnost a obdiv, čímž je pomáhající vztah zneužit k léčbě pomáhajícího. 
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2) Přání podílet se na životě druhých – vede k velikášskému přeceňování a sebeklamu, že 

stojí nad klientem, aniž by si uvědomoval, že sám potřebuje pomoc. Toto egoistické přání po ovládání 

druhých (moc) je třeba kultivovat do skutečné sebevlády (pomoc) a kompetentní intervence ve 

prospěch životních šancí druhých. 

3) Přání získat nad druhými moc – je-li pomáhající pouze nezúčastněným divákem života, 

problémy a konflikty druhých mu pak oživují jeho mrtvý duševní svět. Pomáhání je pro něj „elixírem 

života“, „denní dávkou emocí“, stává se mu drogou.  

Další motivy uvádí zejména autoři Schmidbauer (2000, s. 16 - 25), Kopřiva (2006, s. 40 – 55): 

 Altruismus  tedy nesobecká láska k druhým, není v motivaci k pomáhání nikdy přítomna 

v čisté podobě a dělí altruistické chování na reciproční, normativní, emocionální a křesťanský 

altruismus. Reciproční (očekávání opětného zisku v různých podobách) - stejně tak, jako 

člověk v nouzi potřebuje toho, kdo mu pomůže, tak potřebuje pomáhající člověka, jemuž 

může pomáhat. Motivem je zde zasloužit si „dobrými skutky“ něco, co by pomáhající jinak 

domněle nedostal (Schmidbauer, 2000);  Normativní (motivace tvořená morálními imperativy 

a sociálním tlakem, včetně tlaku rodinných prosociálních vzorců);  Emocionální (vztah 

člověka k člověku, soucit se strádajícími, empatické sdílení negativní situace či prožívání, ne 

však pasivní lítost a smutek); Křesťanský altruismus (kromě již zmíněných altruismů 

milosrdná láska – charis). 

 Pocit povinnosti bývá někdy v pomáhajících zakořeněn v důsledku křesťanské výchovy. 

Pokud se pro člověka stane pomoc povinností, stává se pro něj současně zátěží. Vážnější 

formou je tzv. „skutkářství“, kdy si člověk chce svými činy něco zasloužit. Svou schopnost a 

možnost pomáhat nechápe jako dar, ale vnímá ji jako zásluhu, na niž je pyšný. 

 Zvědavost – pokud je zvědavost přiměřená dá se považovat pro práci za nezbytnou motivaci. 

Stále ale musí pracovník udržovat její přiměřenost, aby byl schopen rozlišit, co zajímá jeho 

osobně a co je prospěšné pro klienta. 

 Touha po moci – mít moc či kontrolu nad druhými, což zabraňuje rozvoji autonomie. Kopřiva 

(2006, s. 40) říká, že k této nadbytečné kontrole mají sklon pracovníci, které nesouhlas 

druhých lidí velmi znejišťuje, proto jim vyhovuje situace, kdy prostor pro vyjádření 

nesouhlasu s jejich záměry není velký a pomáhající pak s klientem zachází jako s dětmi. 

 Uspokojování vlastních potřeb – toto bývá častou motivací k pomáhání. Jde především o 

potřeby lásky a sounáležitosti, ocenění a uznání (dle Maslowovy hierarchie potřeb). Jde 

v podstatě o substituční chování, které má povahu kompenzace nedosaženého cíle, to znamená 

zneužití klienta k pracovníkovým cílům a záměrům. Od klienta je v nepřiměřené míře 

očekáván např. obdiv, uznání či vděčnost, jinak pro pracovníka ztrácí pomáhání smysl. 
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 Seberealizace - Motivem je uspokojení vyšší lidské potřeby – metapotřeby. Podle Maslowa 

musí sebeuskutečnění odpovídat jedinečné osobnosti člověka tak, aby zůstal věrný sám sobě. 

Lze sem zařadit i Franklovo hledání smyslu života jako základní lidskou motivaci. Vůli ke 

smysluplné existenci. Pomáhajícího naplňuje pocit spolupodílení se na něčem, co má 

přesahující hodnotu.  

 Společenské důvody - Pomáhání přináší šanci budovat vztahovou síť jak mezi 

spolupracovníky v oboru, tak mezi těmi, kterým je pomáháno, a doplnit tak deficit v oblasti 

sociálního vztahování.  

 Osobní zranění - Pomáhající často hledá v pomáhání rovnováhu, kterou ztratil, popřípadě ji 

nikdy neměl. Ta je mu poskytována zejména skrze kontakt s jedinci s méně příznivějším 

životním kontextem. Tak jako u jiných motivů je důležité jeho uvědomění, přiznání a přijetí. 

 Potřeba hranic – jde především o potřebu člověka mít svůj vlastní prostor a soukromí a být 

schopen rozvíjet svou dovednost vymezovat hranice pracovního prostoru a života. Důležité je 

tedy znát hranice v pomáhajícím vztahu, umět s nimi pracovat v konkrétních individuálních 

situacích, rozlišovat a respektovat hranice toho, co je profesionálně bezpečné a co je riskantní. 

K tomu pomáhá znát své kompetence a odpovědnost.  

 

 

1.5.2 Syndrom pomocníka 

 

Tento termín poprvé použil německý psychoanalytik Wolfgang Schmidbauer roku 1977. 

Cílem je poukázat na některá nebezpečí, která mohou stát v pozadí volby pomáhající profese. 

Schmidbauer se dopracoval k pracovní hypotéze, že lidé se někdy stávají pomáhajícími pracovníky 

proto, že je pro ně obtížné nechat si pomoci. Je pro ně obtížné projevit své vlastní city. Z toho důvodu 

delegují závislost na své klienty. Syndrom pomocníka pojal jako specifickou narcistickou poruchu. 

Hovoří o narcistickém zranění zapříčiněném poruchou dialogických schopností dítěte se vztahovou 

osobou. Zde jde především o vztah s rodiči, kteří neakceptovali prožitky, pocity, potřeby a přání dítěte 

a nebyli schopni vcítivého zrcadlení, a naopak chtěli, aby dítě plnilo jejich nároky a ideální představu, 

jaké by dítě mělo být. Schmidbauer (2000, s. 17) také uvádí, že v analýze syndromu pomocníka je 

vyhoření jen jedním z mnoha projevů. Rychleji však vyhoří ten, kdo se nenaučil rozlišovat mezi 

perfekcionismem a realistickými nároky své motivace k pomáhajícímu povolání. 

Syndrom je vytvářen pěti základními konfliktními oblastmi. Je buď součástí osobní historie 

klientů, nebo se projevuje v jejich chování a jednání (SCHMIDBAUER, 2000, s. 63–65):  

 odmítání ze strany rodičů – láska a přijetí pouze za výkon,  
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 identifikace s náročným rodičovským Nadjá (tady dochází k narcistickému potvrzení 

tehdy, když se identifikuje s ideálem, který si rodiče vytvořili na základě vlastních 

narcistických potřeb), 

 narcistická potřebnost až nenasytnost (souvisí s perfekcionismem a s identifikací 

s Nadjá. Takový jedinec touží po dokonalosti a mít vše pod kontrolou, aby se mohl 

vyhnout opakování obávaného duševního zranění),  

 uhýbání před vzájemností – preference jednostranných vztahů, ve kterých může jedinec 

pomáhat, před vztahy na základě vzájemnosti (lze definovat větou: „Kdybych se příliš 

sblížil s jedním člověkem, nebyl bych už tak otevřený k těm druhým, kteří mne 

potřebují.“), 

 vyjadřování nepřímé agrese v konfliktních situacích a vůči těm, se kterými není 

v pomáhajícím vztahu. 

 

Schmidbauer upozorňuje, že během profesní dráhy pomáhajícího může dojít k opakování 

procesů vytvářejících strukturu syndromu a k jeho upevnění na jiné úrovni. Nevylučuje ovšem, že nižší 

stupně tohoto syndromu mohou být nezbytným předpokladem pro vznik altruistického životního 

postoje. Individuální supervize je velmi cennou pro odhalení konfliktních oblastí vedoucích 

k přítomnosti syndromu a pro práci s nimi buď na úrovni supervizní, nebo navazující 

psychoterapeutické. Mimo jiné zabývání se syndromem pracovníka má svůj praktický užitek v tom, že 

to pomůže zlepšovat duševní hygienu lidí v pomáhajících profesích a pomáhá jim v budování stabilní 

motivace. 

 

1.5.3 Čtyři „léky“ proti tzv. syndromu pomáhajících 

Ošetření rizikových faktorů motivace pomáhání předkládá J. Doležel a doplňuje jej o další aspekt. 

Odvolává se při tom na dokument Lidská práva a sociální práce, který postuluje, že každá intervence 

sociální práce probíhá v pěti kontextech. Vedle geografického, politického, socioekonomického a 

kulturního se zařazuje i kontext spirituální. Předkládá potom čtyři perspektivy odvozené z biblické 

duchovní tradice: 

 

1) učit se lásce k sobě  

Jedná se zde o biblickou zásadu „milovat své nepřátele“, kterou Jung aplikoval i na vše negativní 

v nás. Místo snahy vymítit vše neideální v sobě Jung doporučuje nechat to „naživu“ a ujmout se toho 

ve smyslu lásky k nepříteli. Láska k sobě je to nejtěžší. 
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2) žít mezi „dravou zvěří“ 

Před tím než Ježíš začal se svou veřejnou službou (pomáhající činností) pobyl na poušti čtyřicet dní. 

Poukazuje se zde na důležitost procesu ujasňování si vlastního poslání, kdy Ježíšův odchod na poušť 

symbolizuje nutnost setkání se sebou samým, s jakýmsi divokým zvířetem v nás, které představuje 

naši pudovost, destruktivnost a živočišnou nenasytnost. Během přípravy na pomáhající činnost je 

důležité učit se zacházet s těmito temnými stránkami své přirozenosti a smířit se s tím, že je nelze 

zcela vymýtit, nýbrž přijmout je jako součást své identity. Znamená to vzdát se ideálního sebeobrazu. 

To je zkušenost bolestná, avšak také uzdravující a pravdivá. Oporu pro své sebepřijetí čerpají křesťané 

díky Ježíšovi z Božího ujištění: „ty jsi můj milovaný syn“. Kdo se svými slabými stránkami zachází 

tak jako Ježíš na poušti, nalezne sebe i Boha. Hluboká důvěra, že je jedinec milován i se svými 

chybami, slabostmi a stinnými stránkami je klíčovým bodem celého uzdravujícího procesu u 

pomáhajících. 

 

3) Boží terapie deprese 

Biblický příběh o Mojžíšově setkání s Hospodinem v hořícím trnitém keři inspiruje k otázce: Jak by se 

mohl Bůh projevovat skrze mne, který jsem podobně jako onen trnitý keř na poušti bezcenný, 

neužitečný a pro druhé mnohdy nebezpečný. Odpověď lze nalézt v Boží logice, že Bůh chce zazářit 

v tom, kdo se považuje za neužitečného, nepoužitelného, bezcenného. Člověk je v Božích očích dobrý 

předem a nemusí se dělat dobrým, aby se mu zalíbil. Může si před ním „zout opánky“, neboli ukázat 

se nahý a nechráněný maskou a fasádou, aniž by se musel obávat, že jej nepřijme. Pro pomáhající je 

tento příběh povzbuzením, aby přijali a uznali svá vlastní zranění a zklamání ze sebe jako součást sebe 

sama a byli schopni toto vše milovat. 

 

4) zůstat oslovitelný jako zraněný lékař 

Jedna z legend z židovské tradice Talmudu líčí mesiáše (ideální typ pomáhajícího) jako „zraněného 

lékaře“, jenž sedí mezi chudými sám a plný jizev a ran. Na rozdíl od ostatních, kteří všechny své rány 

odvazují  a poté opět zavazují zároveň, Mesiáš si vždy ošetří jen jednu ránu, a tak mu zbývá prostor 

pro pomoc jiným zraněným. Velkým ponaučením z tohoto obrazu pro pomáhajícího je, aby bral vážně 

svá zranění a rány, a to ze dvou důvodů. Předně je pomáhající chráněn před sebeklamem, že sám je 

bez zranění, a také na základě své vlastní zkušenosti se může lépe přiblížit ke zraněním druhých.  

S tímto postojem neupadá navzdory vlastní zranitelnosti do neúčinné sebelítosti, nýbrž zůstává 

„lékařem pro druhé“, je připraven jednat. 
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1.5.4 Biblické kazuistiky v kontextu syndromu vyhoření 

V Písmu svatém, jež slouží jako zdroj opory u pomáhajících pracovníků v církvi, se lze setkat 

s biblickými postavami, které prožily podobné stavy, jako lidé potýkající se se syndromem vyhoření. 

Lze vzpomenout například proroky Mojžíše, Jeremiáše, Eliáše či Jonáše. Na tyto biblické příběhy 

poukazují také autoři M. D. Rush (2003, s. 27), F. Minirth (2011, s. 36 - 42) či D. Heczko (2000, s 33). 

Přičemž jeden z významných okamžiků Eliášova příběhu je tím nejnázornějším a dokonce se zde 

hovoří o „Eliášově syndromu“ nebo o „Eliášově rozhodnutí“. 

Eliáš 

Autoři především upozorňují v Eliášově cyklu na čtvrtý a pátý verš devatenácté kapitoly První 

knihy královské: „Sám šel den cesty pouští, až přišel k trnitému keři a usedl pod ním; přál si umřít. 

Řekl: ´Už dost Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové´“ (1Kr 19, 4-5). 

Z příběhu lze vyrozumět, že Eliáš byl velký a neohrožený prorok, ve svém působení nebývale 

úspěšný, asi nikdo by neočekával, že právě on se stane obětí vyhoření. Stojí zcela na straně boží věci a 

účastní se božího soudu proti baalským protivníkům, v kterém Hospodin vítězí. Z veršů dále vyplývá, 

že po triumfu bezprostředně následuje zklamání, pronásledování a situace se zdá beznadějná. Eliáš se 

poddává strachu a utíká. Tento zvrat připomíná Freudenbergovo pozorování, že vyhoření je zklamání, 

které přichází mezi krizemi nebo přímo po splnění poslání. Byl úspěšný, ale nová situace ho zastihla 

emocionálně a duchovně nepřipraveného. Jeho očekávání nebyla naplněna, duchovní závislost na 

Bohu vyměnil za zbytky sil, které mu ještě zbyly (útěk), což je ještě umocněno jeho rozhodnutím 

opustit svého společníka a odejít na poušť sám. Pocit naprostého selhání a touha zemřít. Ruch (2003, 

s. 27) zde zdůrazňuje aspekt zhrouceného sebevědomí a v něm mimo jiné vidí paralelu mezi stavem 

Eliáše a vyhořelými lidmi. Eliáš došel k tomu, že pro Boha ani pro Izraelský národ už nedokáže nic 

udělat. 

Lze zde nalézt shodné prvky syndromu vyhoření nynějšího člověka se směsicí pocitů proroka 

Eliáše. Přičemž je možné vypozorovat, že mnoho rozmanitých aspektů v rovině společnosti, 

zaměstnání, rodiny, individua nelze redukovat pouze na selhání jedince (RUSH, 2003, s. 28): 

 Negativní, nepřátelský obraz povolání ze strany společnosti. 

 Dlouhotrvající traumatická situace - pronásledování a zabíjení proroků – trvalé ohrožení 

života. 

 Fyzikální podmínky (hluk, prach, teplota, nepříznivá teplota, ne-bezpečnost práce). 

 Špatný tělesný stav v důsledku vyčerpání. 

 Nejistota a strach z budoucnosti a obavy, že změna přinese něco, co situaci ještě zhorší. 

 Frustrující prožitky vlastní bezmoci tváří tvář utrpení, smrti. 
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 Velký pocit odpovědnosti. 

 Otřesené sebehodnocení i důvěra ve vlastní kompetence k vytyčeným úkolům. 

 Pocit selhání související s osobními očekáváními a nároky na sebe. 

 Nenaplněné základní potřeby člověka: přijetí, bezpečí, uznání, smysluplnosti, kompetence, 

osobnostního růstu a nových podnětů, hranic. 

 Pochyby o smysluplnosti vlastní práce, veškerého úsilí a celého života. 

 

A Boží soucitné jednání s Eliášem nám může poskytnout zásady, které lze uplatnit ve styku 

s vyhořením i dnes (MINIRTH, 2011, s. 38): 

 Bůh dal Elíášovi odpočinek a nasytil ho (1Kr 19, 5-6), tedy uspokojení fyzických potřeb. 

 Dále Bůh umožnil Eliášovi pochopit, že má okolnosti stále pevně v rukou a že nepřestal jednat 

v prorokově životě. Z jejich komunikace je jasné, že Hospodin má o proroka zájem (1 Kr 9-

17). 

 Během této komunikace je Eliášovi umožněno ventilovat své emoce. Totiž když je nám dán 

prostor neskrývat co nás tíží (ventil pocitů ovšem nesmí ubližovat druhým, protože by 

problém jen na obou stranách zhoršilo), můžeme se zbavit negativních pocitů. Někdy je 

ovšem obtížné se otevřít a mluvit o svých trápeních, proto je třeba trpělivosti. I Bůh musí 

čtyřikrát Eliáše vybízet, velmi trpělivě, aby řekl, jak se cítí (vv. 4, 10, 14). 

 Dát oběti vyhoření nové úkoly, lehčí, takové, které je schopen zvládnout. Tedy úkoly, u nichž 

se nepředpokládá zvýšený stres. Takové to úkoly je pak schopen splnit, a tak nazpátek získat 

pozitivní obraz o sobě samotném, zvýšení vlastní hodnoty. V Eliášově případě šlo o pomazání 

dvou nových králů a nového proroka (vv. 15-16). Tento bod je velmi důležitý, bohužel často 

zanedbávaný. Zrádný je pocit samoty. A tak Bůh dal Eliášovi skutečného přítele, kterým se 

stal Elíša (spolupracovník a učedník). Nejedná se zde o to, že by byl Eliáš skutečně do té doby 

sám, vždyť zde bylo oněch sedm tisíc dalších, kteří odmítli uctívat Baala. Ale u obětí vyhoření 

už to tak bývá, že si svou vlastní samotu přivodí tím, že druhé lidi opustí „při svém útěku na 

poušť“. 

 

Mojžíš 

 

Druhou významnou biblickou postavou, na níž lze demonstrovat shodné prvky související se 

syndromem vyhoření je prorok Mojžíš, jemuž byl uložen obzvlášť náročný úkol dovést lid do 

zaslíbené země. Setkává se při tom s mnohými překážkami a neposlušností a reptání lidu. Na Mojžíše 

doléhá tíha úkolu, neví co si počít, uvědomuje si, že není nadčlověk ani hrdina, že na úkoly jemu 

svěřené nestačí. Obrací se tak na Boha a jeho rezignace má charakter obhajoby, obrany až vzpoury. 
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Říká: „Proč jsem u tebe nenalezl milost, žes na mě vložil všechen tento lid jako břímě?... Když už se 

mnou chceš takto jednat, raději mě zabij, jestliže jsem u tebe nalezl milost, abych se nemusel dívat na 

svoje trápení.“ (Nu 11, 11 a 15). Hospodin Mojžíše vyslyší a předkládá mu řešení praktické a 

konstruktivní. Sice, že situaci řeší delegováním kompetencí mezi více lidí (vv. 17). 

 

Pro exegety se tento oddíl pokládá za zprávu o vzniku proroctví v Izraeli se zdůrazněním, že 

normou svědectví je Mojžíš. Z pohledu problematiky syndromu vyhoření, jeho prevence a pomoci 

zasaženým může být tento text zdrojem poznání a poučení. Zřetelně z něj totiž vyplývá, že i stav 

zdánlivě neřešitelné situace nabízí ještě jiná řešení, než destruktivní. Konkrétně ukazuje možnost 

rozdělení odpovědnosti, povinností a moci mezi více lidí, čímž se uvolní tlak, který jedinec zažívá, a 

vytvoří se prostor pro regeneraci sil. 

 

Marta 

 

Na emocionální rovině oběť vyhoření často trpí depresí. Ta pramení z toho, že člověk se na sebe 

zlobí pro svou neschopnost fungovat stejně výkonně jako dřív. Z duchovního hlediska oběti vyhoření 

často vykazují to, co lze nazvat jako “Martin komplex“, tedy přehnanou úzkostlivou snahu 

dokazovat svou hodnotu službou Bohu a druhým. 

Ilustrace tohoto syndromu se nachází v Lukášově evangeliu ve vylíčení Ježíšovy návštěvy v domě 

Marie a Marty. Marta místo toho, aby seděla a naslouchala Ježíši, který k nim přišel, tak se až příliš 

ponořila do domácích prací a připravovala pohoštění, přičemž měla pocit, že jí má její sestra Marie 

pomoci. Ta ale seděla s Ježíšem a naslouchala jeho vyučování. Ježíš Martu neupozornil jen na její 

chybné priority, ale také ji pečlivě vysvětlil, že pro svou starost o práci je „svázaná ve smyčkách“ (Lk 

10,41). Upozorňuje jí na to, že je uspěchaná, znepokojena, či ustaraná atd. Marta svým chováním 

chtěla poukázat na to, že je dobrá hospodyně a jako taková musí dobře pohostit Pána. A mnozí dnešní 

lidé se mohou najít v Martině úzkostlivé snaze dokázat prostřednictvím své práce vlastní hodnotu 

(Minirth, 2011, s. 12). 

 

 

1.6 Diferenciální diagnostika 

 

Syndrom vyhoření se některými symptomy a důsledky v chování, jednání a prožívání podobá 

jiným poruchám a onemocněním. V této části budou stručně popsány nejdůležitější odlišnosti těchto 

diagnostických kategorií. 
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1.6.1 Deprese 
 

Podle WHO patří deprese v celosvětovém měřítku k nejčastějším nemocem. Může se 

vyskytnout jako vedlejší příznak burnoutu či nezávisle na něm. Deprese má navíc úzký vztah 

k negativním zážitkům z mládí, což burnout nemá. Na další rozdíl upozorňuje Freudenberg (in 

MAROON, 2012, s 26), který uvádí, že v některých případech může být vyhoření důvodem ke vzniku 

deprese. Depresivní stav je všeobecně dlouhodobý a postihuje všechny oblasti života; jedinec ztratí 

zájem, hodně spí, život pro něj nemá žádný smysl – to může vést k sebevraždě. Avšak deprese 

způsobená vyhořením je dočasná a narušuje pracovní výkon; postižený může být pasivní nebo 

podrážděný, ale v soukromý se chová normálně, reaguje spíše zlostně. Rozdíl je také ve způsobu 

léčby. U deprese je základním terapeutickým prostředkem farmakoterapie, u vyhoření se využívá spíše 

psychoterapie, především logoterapie a existenciální psychoterapie. 

 

 

1.6.2 Existenciální neuróza 
 

Jedná se o „moderní“ negativní jev, kterou Maddi (in KŘIVOHLAVÝ, 2012, s. 72) definuje 

jako „chronickou neschopnost věřit v důležitost, užitečnost a pravdivost čehokoli, co si člověk jen 

dovede představit, že by dělat měl, případně, že by o to měl mít zájem, natož aby se měl pro to 

angažovat“. Jedná se tedy o pocit existenciální beznaděje, zplanění života, který se dá přiblížit 

výrokem spisovatele Camuse: „viděl jsem mnoho lidí, kteří zemřeli, protože neměli proč žít“. Frankl 

v této souvislosti hovoří o ztrátě smysluplnosti a David Salingmann je zas připodobňuje k situaci, 

kterou nazývá termínem H-H syndrom („helplessness and hopelessness“), jenž se projevuje pocity 

bezmoci a beznaděje. Křivhlavý ještě dodává, že existenciální neuróza se může u burnoutu objevit, ale 

spíše na konci tohoto procesu, kdy selže snaha, když jsou překážky příliš vysoké a okolnosti až 

nepředstavitelně nepříznivé, když se celé úsilí zhroutí.  

 

 

1.6.3 Alexithymie 
 

Jedná se o neschopnost nebo obtížnost správně rozumět vlastním emocím a hodnotit je. 

Výkyvy nálady si tito lidé většinou interpretují tělesně, dochází k „řeči orgánů“ (HÖSCHL, 2002, 

s 316). Shodné znaky společně s burnoutem mohou být emoční oploštělost, otupělost v sociálních 

vztazích, netečnost, redukce invence, konkrétně-operační styl myšlení. Kebza a Šolcová (1998, s. 11) 

k rozdílům ještě uvádí, že lidé s alexitymickou poruchou emocí často trpí i některou 

z psychosomatických chorob. Syndrom vyhoření navíc nevykazuje hlavní alexitymický rys, jímž je 
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nedostatek slov k vyjádření emocí. Totiž postižení burnoutem „jen“ emoce redukují (s výjimkou 

popisu svých obtíží), jejich emocionalita je deformovaná, ale disponují dostatečnou zásobou slov k 

jejímu vyjádření. 

 

 

1.6.4 Chronická únava 
 

Benigní myalgická encefalomyelitida (ME), známá též jako chronický únavový syndrom nebo 

v přesnější variantě překladu jako syndrom chronické únavy (CFS), je celková velmi vysilující vleklá 

nemoc, kterou trpí znepokojivé množství lidí po celém světě. 

 

Jedná se o komplexní onemocnění charakterizované nezměrnou únavou, projevující se 

hlubokým vyčerpáním, ztrátou výdrže, depresivní symptomatikou a bývá spojené s poruchou imunity 

atd. Mezi subjektivní příznaky patří únava trvající déle než 6 měsíců, zimnice, bolesti v krku, svalové 

křeče, bolesti svalů a kloubů, neurologické a psychické obtíže, zhoršení koncentrace a zpomalení 

intelektuálních operací, narušení cyklu spánku - bdění a náhlý začátek problémů, často vázaný na 

předchozí virové onemocnění. Z objektivních nálezů pacientů CFS můžeme jmenovat např. zvýšení 

teploty (obvykle nepřesahující 38°C), zánět nosohltanu a citlivé uzliny. Pro diagnostikování CFS jsou 

důležitá následující kritéria: únava musí trvat déle než 6 měsíců, způsobovat více než 50% snížení 

předcházející aktivity a není vysvětlitelná jinými příčinami. Pokud se tato kritéria skombinují s více 

než 4 jmenovanými subjektivními příznaky, je pravděpodobné, že pacient trpí CFIDS – syndrom 

chronické únavy a porušené funkce imunity. Dosud nebyla potvrzena možnost přenosu CFIDS na jiné 

osoby, ani nebyla nalezena všeobecně plně účinná terapie tohoto syndromu a je užíváno terapie 

symptomatické. S burnoutem mají společné především to, že dochází k výskytu únavy, ke snížené 

schopnosti soustředění, poruchy kognitivních funkcí a výskyt depresivní symptomatiky (NOUZA, 

SVOBODA, 1998, s. 13-15). 

 

 

1.7 Fáze syndromu vyhoření 
 

Syndrom vyhoření není statickým jevem, ale spíše proces, který má svou dynamiku, svůj 

průběh a výsledný stav. Většinou trvá mnoho měsíců až let. Probíhá v moha fázích, které bývají různě 

dlouhé. V průběhu času vytvořili různí autoři několik odlišných rozdělení „fází“ burnout syndromu. 

Přičemž to nejobecnější pojetí má tři složky: první fází je působení stresoru, druhou fází je 

zvýšení obranyschopnosti organismu (tedy zvýšená rezilience) a třetí fází je vyčerpání 

obranyschopných sil. V této fázi již probíhá syndrom vyhoření.  
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K první fázi ještě Rush (2003, s. 62) dodává, že někteří jedinci se přehnaně starají o cizí 

problémy a příliš se soustředí na detaily. Dále se objevuje zvýšená snaha zvládat a vyřešit vše sám a 

neschopnost snížit výkonnost. Jako další zdůrazňuje rizikový faktor, jako jsou nereálná očekávání, 

příliš rutinní práce, stálé odmítání ze strany druhých a špatný psychický a fyzický stav. 

 

Konkrétnější, byť stále jednoduché pojetí předkládá Maslachová (in KŘIVOHLAVÝ, 1993, 

s 61), která popisuje čtyři fáze: 

1. Idealistické nadšení a přetěžování; 

2. Emocionální a fyzické vyčerpání; 

3. Dehumanizace druhých lidí jako obrana před dalším vyčerpáním; 

4. Terminální stádium: stavění se proti všemu a všem. 

Jak poznamenává J. Křivohlavý (1998, s. 65), podobné členění je možno najít u Karavana (1994), 

Buriske (1989) a Lengle (1997), členitější je např. model osmifázový trojice Golembiewski, 

Munzenride a Stevenson (1986), Frenderberga (1992), Lengle (1997). Jedním z nejčlenitějších je 

model J. W. Jamese, který proces rozčleňuje na dvanáct po sobě jdoucích fází (viz. příloha č.3). 

 

Z těchto koncepcí vyplývá, že vyhoření není výsledkem izolovaných traumatických zážitků, ale 

procesem, který začíná nevhodným vypořádáváním se s fyzickou a psychickou zátěží a dlouhodobým 

pracovním zatížením. To způsobuje pocity napětí a podrážděnosti, vyčerpání, úzkost, strach, slabost, 

nervozitu, neschopnost koncentrace aj. W. Schmidbauer (2008, s. 220-225) ještě dodává, že syndrom 

vyhoření souvisí také s nevhodným vypořádáváním, či naprostou neschopností zpracovávat urážky 

v práci, a tím dochází k výraznému poklesu schopnosti kompenzace frustrace. Toto pojetí souvisí také 

s tématem mobbingu na pracovišti. 

 

Důsledky se dostavují postupně. Henning a Keller (1996, s. 24) přebírají koncept Edelwiche a 

Brodskyho, podle kterých vyhoření probíhá v pěti fázích. První je tzv. iniciační fází provází nadšení: 

vysoké ideály a angažovanost. Ale počáteční entuziasmus pro práci, uspokojení z prvních úspěchů, 

nadšení ze seberealizace v povolání se postupně vytrácejí, přicházejí neúspěchy a zklamání. Ideály se 

nedají realizovat a dostavuje se stagnace. Začíná se měnit profesionální chování člověka, objevuje se 

ztráta zájmu o klienty, odtažitost, cynismus, negativní až nepřátelské postoje. Člověk pociťuje 

podrážděnost, střídanou skleslostí, ztrátou sebedůvěry a pocitem vnitřní prázdnoty. O této fázi 

hovoříme jako o fázi frustrace. Po této fázi následuje stav, ve kterém se pracovník vyhýbá odborným 

rozhovorům s kolegy i jakýmkoli aktivitám. Mezi ním a klienty vládne nepřátelství. Jakmile člověk 

ztratí jistotu, že jeho práce směřuje ke smysluplnému cíli, ztrácí zájem, slábne, začíná trpět různými 

potížemi, které zasahují oblast psychickou, fyzickou i sociální. Zde mluvíme o fázi apatie. V závěru 
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přestane být člověk schopen přizpůsobovat se všem nárokům a rychlosti, se níž se na něj valí. Ocitá se 

pod lavinou, neschopen rozeznat, kterým směrem má začít hrabat, aby se z ní vyprostil, a čím více 

bezvýsledné energie vynakládá, tím vyčerpanější je. Tato situace přináší pocity absolutní ztráty 

kontroly nad situací, pocit, že je člověk jen součástí jakési mašinérie okolností, kterou není schopen 

ovlivnit. Následně se propadá do pocitů bezmoci a beznaděje, jenž ho ochromují ve všech oblastech 

života. Tato fáze je završením procesu. Je to stádium vyhoření, projevuje se naprostým vyčerpáním, 

ztrátou smyslu práce, cynismem, odosobněním, odcizením, vymizením reflexe vnitřních norem. 

 

Tošner a Tošnerová ve svém „pracovním sešitu pro účastníky kurzů o syndromu vyhoření“ z roku 

2002 upozorňují, že syndrom vyhoření nemusí být konečným stádiem, ale může se vyvinout 

v něco ještě závažnějšího. A tak na základě definic rozlišují několik rovin, v nichž můžeme burnout 

chápat: 

o Jako postupný proces, který je možno včas přerušit, jinak může vést až k nevratným 

zásahům do našeho života.  

o Jako duševní poruchu, tedy konečný výsledek procesu vyhoření, jenž vyžaduje léčbu - z 

hlediska psychiatra. 

o Opakující se proces v životě jednotlivce s pravidelnými fázemi, viděný z hlediska jednotlivce 

snažícího se o rovnováhu ve svém životě. V různých fázích života nás mohou příznaky 

chronického vyčerpání přepadnout s různou intenzitou, navíc s přibývajícím věkem mohou být 

stavy vyhoření závažnější. 

o Sydrom vyhoření jako účinek – jde o úhel pohledu vedoucího pracovníka, který se snaží o 

změnu skupiny stejně vyhořelých na pracovišti a naráží stále na nepochopení a odpor ke 

změně. 

 

Dle Křivohlavého (1998, s. 66) je typické, že v závěrečné fázi vyhoření někteří jedinci zastírají 

nebo popírají příznaky. Objevuje se snaha uniknout od reality formou úniku do nemoci, nebo únik ze 

zaměstnání. Hrozí i vznik závislostí – na lécích, alkoholu, drogách, výherních automatech atp. 

 

Syndrom vyhoření, jak vyplývá z výše uvedených poznatků, je velmi silným emocionálním 

zážitkem v negativním slova smyslu. Má ale i svá pozitiva – jeho zvládnutím, překonáním, má člověk 

příležitost začít znovu a vyvarovat se dřívějších chyb, vychází z něj posílený, odolnější proti jeho 

návratu. 
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1.7.1 Vícefázové pojetí burnoutu 
 

Teorie pojetí burnoutu s více fázemi nejsou tolik rozšířené jako ty, které jsou popsány 

v předešlé kapitole. Přesto je přínosné se s nimi seznámit a sledovat jejich jednotlivé pojetí, které je 

podobně, jak uvádí Maslachová, založeno na emocionální stránce jedince.  

 

Již Freudenberg a Leangle (in KŘIVOHLAVÝ, 1998, 65).) zveřejnili své vícefázové pojetí 

burnoutu, ovšem ten relativně nejčlenitější model publikoval John W. James. (viz příloha 3). Další 

pojetí předložil v roce 1997 Alfried Laengle, současným přestavitelem rakouské školy logoterapie a 

existenciální psychoterapie. Jeho pojetí obsahuje tři fáze, které jsou úzce spojeny se třemi procesy: 

V první fázi pracovník vnímá jako primární cíl, který si vytkl, a který dodává jeho životu 

smysluplnost. Pracovní činnost je sama o sobě smysluplná, usnadňuje totiž dosažení cíle – je 

prostředkem k dosažení cíle. Ve druhé fázi se z prostředku stává cíl, cíle pracovníka začínají být 

utilitární. Původní motivace k práci - dosažení ideového cíle, je nahrazena a žádoucím se stává 

především vedlejší produkt – např. peníze. Pracovník tedy vykonává stejnou práci za stejných 

podmínek, jeho původní základní motivace je však frustrována a na základě této frustrace může 

postupně dojít k alienaci neboli odcizení. Tento termín je možné používat v mnoha různých situačních 

konceptech a ve spojitosti s burnoutem označuje stav, který je předstupněm existenciálního vakua. 

„Alfried Laengle říká: „Je to život bez života a vlastní život tím ztrácí cenu“ (in KŘIVOHLAVÝ, 

1998, 65). Třetí fázi nazývá Laengle životem v popelu a popisuje ji třemi charakteristikami: 

1) Ztráta úcty k hodnotě druhých lidí, věcí a cílů. Typické je „zvěcnění“ sociálního světa, 

necitlivé chování, ztráta respektu, cynismus, ironie a sarkasmus. 

2) Ztráta úcty k vlastnímu životu. Cynismus se začíná projevovat nejen ve vztahu k druhým, ale 

také k sobě. Jedinec přestává respektovat své fyzické potřeby, mizí úcta k vlastnímu přesvědčení a 

vlastním snahám. Alfred Laengle mluví o životě v diskordanci sama se sebou. 

3) Existenciální vakuum – ztráta úcty k čemukoli, jakýmkoli původně smysluplným cílům. 

Devalvace okolí, jedince i života jako celku; v ničem není možno najít smysl. Život se stává 

pouhým fyzickým přežíváním. 

 

 

1.8 Diagnostika syndromu vyhoření 
 

V návaznosti na kapitolu o symptomech syndromu vyhoření, je třeba obeznámit se s možnostmi 

diagnostiky tohoto syndromu. J. Křivohlavý (1998, s. 33 - 42) ve své publikaci předkládá několik 

možností diagnostikování formou dotazníku. Zároveň poukazuje na to, že tak jako lékař diagnostikuje 

(určuje) nemoc podle určitých příznaků, tak v případě psychického stavu vyhoření je to obdobné. Lze 
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je vypozorovat na sobě samotném (pozorováním toho, co se semnou děje); nebo jej poznávat u 

druhých – například pozorováním změn v jejich chování a jednání. Přičemž předkládá třífázové 

rozdělení (podrobnější pojednání je uvedeno v příloze 4 ): 

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

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

3) Stav psychického vyčerpání se stává chronickým jevem. 

 

Jak již bylo uvedeno, tak vyhoření se projevuje s rozdílnou intenzitou a hojností a tyto příznaky u 

konkrétních lidí lze určit metodou umožňující hromadný sběr dat, a to převážně dotazníky založené na 

posuzovacích škálách. V této kapitole se budeme zabývat třemi z nich, jež jsou nejčastěji používané. 

 

 

1.8.1 Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Také jako Maslachové škála vyhoření pro pomáhající profese. Jde o dotazník, jehož teoretický 

rámec je využit v rámci této práce. Je od osmdesátých let až do dnes nejpoužívanějším nástrojem pro 

diagnózu a měření syndromu vyhoření. Je založen na empirických datech z šetření, jehož předmětem 

výzkumu byly vždy dva příklady z různých povolání. Na základě toho byly určeny faktory, z nichž se 

nakonec tři staly součástí vyhoření: 

1) EE – emotional exhausition (emocionální vyčerpání) – pocit jedinců, že stres, jemuž jsou 

vystaveni, dosáhl své hranice, nebo ji dokonce překročil. Projevuje se ztrátou chuti k životu, 

nedostatkem sil k jakékoli činnosti, ztrátou motivace pro činnost apod. EE nastupuje v procesu 

vyhoření jako první a je nejsměrodatnějším ukazatelem přítomnosti vyhření. 

2) DP – depersonalisation (depersonalizace) – proces, v němž má jedinec sklony distancovat se 

od sebe a od jiných, osoby začne považovat za objekty. Zřetelně se projevuje u těch, kteří mají 

velkou potřebu reciprocity od lidí, kterým se věnují. Když se jim této kladné odezvy 

nedostává, začínají se stavět k druhým lidem cynicky. Ke konci procesu vyhoření mohou 

projevy chování postižených jedinců dojít až k naprosté dehumanizaci osob, se kterými 

pracují, a s kterými pak jednají jako s neživými předměty. 

3) PA – personal accomplishment (snížená osobní výkonnost či osobní uspokojení) - Vývoj i 

časový nástup této charakteristiky jsou popsány v předchozí kapitole, tato složka se váže ke 

spokojenosti se sebou. Je odpovídající fázi vyhoření, kdy pracovník vnímá silný nepoměr 

vynaložené snahy a pracovního výkonu. 



40 

 

Je důležité zdůraznit, že tento shrnující nástroj je vhodný pouze pro pomáhající profese. Dotazník 

obsahuje 22 výpovědí, devět se vztahuje k emocionálnímu vyčerpání, osm k seberealizaci a pět 

k odcizení. Jedinci, kteří dosáhnou vysokého počtu bodů u výpovědí o emocionálním vyčerpání i 

odcizení a mají málo bodů v oblasti seberealizace, se nacházejí v procesu vyhoření.  

Škála MBI byla v různých studiích podrobena testům validity a byla ohodnocena jako účinná. 

Panuje přesvědčení, že složky emocionálního vyčerpání jsou důležité a mají zásadní význam. Sporné 

se však zdají psychometrické a koncepční problémy související s depersonalizací. Například 

Gardenová (in MAROON, s. 72) nenachází žádný zvláštní faktor pro depersonalizaci. Podle ní se 

spíše zakládá ze čtyř rozdílných prvků, a to z distance, nepřátelství, lhostejnosti a odmítnutí. Je zde 

však další námitka v chápání pojmu depersonalizace. Ta spočívá v odmítání pomáhajících vypovídat 

na toto téma, neboť se nepředpokládá, že by angažovaný pracovník, jenž bere své povolání vážně, 

mohl vůbec k depersonalizaci dojít. Jiné studie zas vyslovují názor, že seberealizace s vyhořením 

nesouvisí. 

Účelem šetření MBI je zjistit, jak se pracovníci pomáhajících profesích dívají na svou práci a na 

osoby, s nimiž denně úzce spolupracují. Šetření se zaměřují na zástupce v různých sociálních 

profesích. Ohodnocení výpovědi se pohybuje v rozmezí 0-6 a zapisuje se před výpověď. 

Přeformulovaný dotazník, uzpůsobený potřebám průzkumu této práce je uveden v příloze 6. 

 

1.8.2 Maslachové škála vyhoření pro povolání  

Maslach Burnou Inventory – General Survey je škála navazující na předchozí, je však určena 

pro všechny povolání. Pomocí 16 výpovědí měří osobní výkonnost, která odpovídá měření 

seberealizace z předchozí škály, ale více zdůrazňuje očekávání, jež má zaměstnanec vůči sobě 

samému a své práci. 

 

1.8.3 Burnout Measure - BM 

Tento BM dotazník, někdy označován jako „škála znechucení“, vytvořila dvojice autorů A. Pines 

a E. Aronson (in MAROON, 2012, s. 72). Jedná se o druhou nejčastěji používanou metodu 

k diagnostice burnoutu. Obsahuje 21 výpovědí a zkoumá, jak často prožívá sociální pracovník určité 

pocity a postoje k sobě samému, ke své práci a ke klientům. Na sedmistupňové škále se měří, jak často 

zažívají popisované pocity: 

o Pocity fyzického vyčerpání – pocit tělesné slabosti a únavy  
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o Pocity emocionální vyčerpání – depresivní myšlenky, bezmoc a pocit, že jsem v pasti; 

o Pocity psychického vyčerpání – jak postižený vnímá sám sebe, smutek, pocit odmítání, 

nedostatek sebevědomí, ztráta iluzí, pocity marnosti vlastní existence. 

 

Tento dotazník je sestaven na základě získaných dat, že někteří lidé reagují na vyhoření fyzicky, 

jiní spíše emocionálně. Pokud se u člověka dlouhodobě projevují všechny v dotazníku uvedené 

fyzické, emocionální a duševní reakce, tak se nachází ve vážné krizi vyhoření. Pokud někdo z těchto 

pocitů občas zažívá jen některé, měl by to považovat za varovné signály. Závěr je pak takový, že se 

má dotyčný zastavit, přehodnotit své priority na pracovišti i doma a podrobit kritice nátlak okolního 

světa a úspěch vyrovnávacích strategií (copingové strategie). Důležité je zde fakt uvědomění si, že 

rozpoznat vyhoření je prvním a nejdůležitějším krokem k tomu, aby se dalo této závažné situaci 

postavit a překonat ji.  

 

Kebza a Šolcová (2003, s. 17 - 18) uvádějí, že ačkoli literatura uvádí velmi dobré psychometrické 

hodnoty dotazníku BM, faktorově analytické studie potvrdily, že všechny položky sytí jeden 

dominující faktor, kterým je vyčerpání (exhauze). 

 

 

1.8.4 Orientační dotazník 
 

F. Minirth a kol. (2011, s. 31-32) uveřejnili ve své knize orientační dotazník, obsahující 24 

uzavřených otázek popisující pocity charakteristické pro proces syndromu vyhoření. Jedná se o 

sebeposuzovací metodu, není tedy zamýšlena pro administraci odborníky. Výsledky pak zdůrazňují 

pojetí vyhoření jako procesu a obsahují popis charakteristických postojů pro jednotlivé fáze procesu 

psychického vyhoření.  

 

 

1.9 Prevence a léčba syndromu vyhoření 
 

Jako nejlepší, co lze učinit proti burnoutu, se jeví především prevence. Tedy předcházení, 

bránění se jeho vzniku, což je možné především tehdy, když si jedinec uvědomí, že zde toto riziko 

existuje. Tedy mezi priority prevence patří teoretická znalost tohoto syndromu. Pokud jedinec zná 

příčiny jeho vzniku, dokáže vysledovat jeho prvotní příznaky. Anebo ví, že pracuje v rizikovém, 

zátěžovém prostředí, pak už je syndromem méně ohrožen a má také příležitost včas zasáhnout pomocí 

metod prevence. Syndrom vyhoření tak nemusí vůbec proběhnout nebo bude jeho průběh méně 

dramatický. 
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Možností, jak preventivně působit je poměrně mnoho, přičemž teoretický podklad mají v práci 

se stresem (antistresové programy) a v metodách a technikách posilujících odolnost osobnosti a 

ovlivňujících prožívání, jednání jedince, jeho sebereflexi – metody a techniky asertivity, komunikace 

řešení konfliktních situací, relaxační techniky, techniky sebepoznávání atp. Zjednodušeně pak lze 

zásahy zaměřené na prevenci syndromu vyhoření a možnosti ovlivnění rozdělit do dvou oblastí: 

prevence na úrovni organizace a prevence na úrovni jednotlivce (HENING, KELLER, 1996, s. 93). 

 

 

1.9.1 Prevence syndromu vyhoření na úrovni organizace 

 

Tato oblast je úzce spjatá s problematikou pracovního stresu, jež je společně s pracovním 

prostředím často zásadním faktorem vzniku burnoutu.  Dotýká se především pracovních podmínek, je 

to tedy oblast, která je hůře ovlivnitelná, protože zde je člověk dosti závislý na druhých lidech a na 

organizaci práci. I. Maroon (2012, s. 100-108) v souvislosti s tím shrnuje několik sociálních a 

organizačních zásad v rámci rozměrů pracoviště ve vztahu k rozvoji pomáhajících pracovníků, a tím 

zabránit ničivému (destruktivnímu) působení stresorů. Podrobnější vhled do současné praxe 

preventivních opatření proti burnout syndromu v církvi je uveden v 4. kapitole s názvem „Intervence 

syndromu vyhoření u jednotlivých zkoumaných skupin“. 

 

Velmi podstatnou úlohou ze strany zaměstnavatele je zde neustálá zpětná vazba. Zároveň je 

třeba dbát na to, aby nároky vůči zaměstnancům se zakládaly na respektu vůči nim a na přání 

zohlednit jejich prostředky a tak přispět k dalšímu rozvíjení pracovníků. Tím pak pozitivně ovlivnit 

dosažení cílů, úkolů a očekávání, uplatňování vyrovnávajících strategií, řešení problémů a vytvořit 

podmínky k emocionálnímu uvolnění a vzájemné pomoci. Pomáhající tak obohatí své schopnosti, lépe 

definuje vlastní profesní cíle a vyzkouší si nové vyrovnávací strategie. Další formy prevence ze strany 

zaměstnavatele jsou: 

Prevence vyhoření - Sem lze zařadit právě ono pravidelné hodnocení – zpětnou vazbu, ohled 

na potřeby, stanovení určitých supervizních cílů a plánování vzdělávacích programů i rozvoj 

personálu. V institucích se nejčastěji provádějí testy, ty však málo hodnotí potíže a tlak 

v pomáhajících profesích. Průzkumy by se měly soustředit na hodnocení výkonnosti, mají zohlednit 

spokojenost zaměstnanců s prací, analyzovat situace způsobující tlak a frustraci. Opatření na pracovišti 

mají přispět ke změnám a pracovníkům přinést vyrovnávací strategie, jakou jsou změny rolí a činností, 

výměna supervizorů a osobní instruktáže. 

Individuální poradenství – přestože u vyhoření jde o problém týkající se instituce, je 

zapotřebí i individuálního poradenství. Při možnosti psychoterapeutického zásahu ve formě sezení lze 



43 

 

objasnit východiska a modely chování související s prací. Toto poradenství nejlépe provádí odborník 

bez vztahu nadřízenosti vůči pracovníkovi. 

Podpůrné skupiny v kolegiu – možnost svěřit se kolegům pomáhá jedinci, aby nepropadl 

odcizení a beznaději. Dostane podporu a rady od stejnorodé skupiny, jejíž členové jsou v menší či 

větší míře postiženi týmiž problémy a stresovými situacemi, nebo už je zažili a překonali. Kolegové se 

mohou navzájem podpořit, porovnávat své výkony a podělit se o pozitivní pohledy – nejen o frustraci 

a nejistotu. Spolupráce a rozdělování činností samozřejmě předpokládá pozitivní vztahy a 

soudružnost. Někteří badatelé také dospěli k závěru, že zaměstnanci snášeli pracovní tlak lépe, když 

byli obklopeni podpůrnou sítí. Byli schopni plánovat vyrovnávací strategie, např. semináře, kde si 

spolupracovníci mohli sdělit své starosti a problémy. 

Schůze personálu – jsou důležité především svým potenciálem ke spřátelení, ke vzájemné 

pomoci, k požádání o radu, debatě o plánech a ovlivnění politiky instituce. Tato setkání pomáhají 

emocionálně i profesně. Navíc v institucích, které se vyhoření úspěšně brání, se zaměstnanci často 

setkávají a mohou se vzájemně poznávat a přátelit, nabídnout si pomoc a přijmout ji, jasně definovat 

cíle a ovlivňovat politiku instituce. 

Další vzdělávání pracovníků – rozšiřuje nebo obnovuje znalosti, zaměstnanci jsou 

flexibilnější a sebevědomější. Změny v instituci a semináře zaměřené na zvládání stresu by měly 

zahrnovat: zlepšení personálního managementu, které se týká zaměstnávání, klasifikace a vzdělávání 

pracovníků a přiměřeného rozdělování rolí a plánování kariéry; zlepšení profesionality tím, že se 

zmírní konflikty rolí a pracovníci se přizvou k rozhodovacím procesům; zlepšení sociálního prostředí 

podporou skupinové práce, konstruktivnější komunikace mezi pracovníky v různých rolích a s různou 

autoritou a instruováním pracovníků v odpovědných pozicích, jak nabídnout a organizovat sociální 

podporu. 

 

1.9.2 Supervize 

Supervize je systematickým, plánovacím a kontrolovaným procesem, aby pomáhající pracovníci mohli 

efektivněji plnit svou funkci v instituci. Jsou jim předávány vědomosti, schopnosti, postoje a modely 

chování. Evropská asociace pro supervizi (EAS) pak definuje supervizi jako poradenský koncept, 

s jehož pomocí jednotlivci, týmy, skupiny a organizace reflektují a optimalizují vlastní profesní 

jednání a struktury. S pomocí supervize jsou tak řešeny problémy profese. V popředí stojí emocionální 

vývoj porozumění organizačním strukturám, kreativní myšlení a vývoj nových perspektiv v profesním 

jednání. Předmětem supervizního poradenství může být větší spokojenost a pocit blaha ve spojení 
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osobního (soukromého) a profesního života. Maroon (2012, s.112) udává, k lepšímu pochopení 

možností supervize, její cíle. 

Cíle supervize: 

o Rozvíjení specifických terapeutických dovedností, které se vztahují k odkrývání emocí a 

ochoty přijímat péči, ke stanovování cílů, zaznamenávání veškerých fází péče a rozvíjení 

schopnosti používat různé metody práce. 

o Rozvíjení kritického myšlení a koncepčního chápání, rozvíjení hodnot a schopnosti převádět 

teorii do praxe. 

o Rozvíjení schopnosti určit si vlastní směr a samostatně si osvojovat vědomosti.obohacení 

osobních kvalit v souvislosti s profesními schopnostmi, jako je flexibilita, vlastní iniciativa a 

ochota riskovat. 

o Rozvíjení řídicích vlastností, schopnosti komunikovat a angažovanosti ve vztahu ke klientům 

a sociálním změnám. 

o Rozvíjení schopnosti vytvářet fungující mezilidské vztahy 

o Čerpání poznatků ze zdrojů společenství – prací s klienty, navrhováním plánů a zvládáním 

velkého množství práce. 

o Rozvíjení administrativních dovedností a schopnosti sebehodnocení.  

 

Kadushin a Harkness (in MAROON, 2012, s. 121) zdůrazňují fyzickou i emocionální přítomnost 

supervizora, neboť pocit izolace a bezmoci je u pomáhajících pracovníků hlavní příčinou vyhoření. 

Pokud však vědí, že se na supervizora mohou kdykoli obrátit a ten jim poskytne podporu a zpětnou 

vazbu, pak tyto negativní pocity slábnou. Neméně důležité je také tzv. intervize, která se od supervize 

liší tím, že ji provádí kolega nejčastěji v souřadné pozici, ale jejím nebezpečím je, že nemusí být 

obejktivní, ale výhodou může být podpora spíše emoční. Sděluje v rozhovoru o konkrétním případu 

odborné připomínky, postřehy, nápady i ujištění a podporu. 

 

Mimoto supervize je zavedenou složkou profesionální praxe v psychologickém poradenství a 

psychoterapii, kde je chápána jako metoda reflexe vlastního profesionálního jednání poradce či 

terapeuta. Na sebereflexi je postavena i Bálintovská skupina jako supervizní metoda vhodná pro 

všechny pomáhající profese. Zde se skupina příslušníků některé z pomáhající profesí schází ve 

stanovený čas, intervalech, pod vedením kvalifikovaného vedoucího. Na sezení vždy někdo 

z účastníků nabídne případ, s kterým by chtěl pomoci. Jde o případy, kdy pracovník není spokojen 

s tím, jak prožíval kontakt s klientem nebo jak si počínal. Nese v sobě vnitřní konflikt. Nějaký motiv 

vždy vedl k tomu jednání, které proběhlo. Pokud si pracovník dokáže představit, že mohl jednat jinak, 

je zde prostor k řešení. Je nutné přijít na to, co člověk od sebe vlastně chce. Toto si potřebuje ujasnit. 
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1.9.3 Sebezkušenostní skupina 

Druhou možnou cestou, jak může pomáhající pracovat na svém vztahu k potřebným je 

sebezkušenostní výcvik, který bývá velmi doporučován především profesním začátečníkům. Totiž 

smyslem tohoto výcviku je uvědomit si svá hlavní citlivá místa, dostat se do kontaktu s vlastními 

emočními traumaty a najít pro ně pojmenování. To je důležité k tomu, aby se zmenšila možnost, že si 

pomáhající bude své vnitřní problémy odreagovávat na klientech, a aby se naučil sám sebe reflektovat. 

Uvědomí si, jak jeho emoční reakce souvisejí s jeho vnitřními nevyřešenými konflikty, s jeho 

osobnostními obranami. A naučí se toleranci k odlišnosti i u sebe samého. Přijme tak mnohé ze svých 

vlastností, které do té doby považoval za neúnosné. Ovšem výcvik a třeba i psychoterapie nemohou 

nahradit vlastní reflektující práci na sobě, pouze pro ni vytvářejí příznivější podmínky.  

 

1.9.4 Evaluace 

Supervize má také několik funkcí, vedle pedagogické, podpůrné také administrativní a 

evaluativní. Mezi administrativní se řadí např. zavedení směrnic a postupů a jejich rozšiřování mezi 

pracovníky; vedení spolupracovníků; plánování projektů a jejich rozpočtu; vypracování zpráv pro 

nadřízené; zpracovávání stížností klientů či sledování, kontrola a hodnocení pracovních výkonů. 

Jednou ze složek supervize je evaluativní funkce. Ta je založená na tom, že evaluace dovoluje 

posoudit, jak dobře pracovník pracuje, jaké má problémy, a pokud již trpí vyhořením, jak mu lze 

v jednotlivých fázích pomoci. Dle Kadushina (in MAROON, 2012, s. 122) evaluace objektivně 

zkoumá výkon supervidovaného v práci v průběhu určitého časového rozmezí. Tento systematický 

proces se soustředí na pozorovatelné a měřitelné vzorce chování, v jehož průběhu supervizor naučí 

supervidovaného používat prostředky pro plnění každodenních úkolů a zaujme stanovisko k jeho 

schopnostem a potížím při učení. Pracovní výkon hodnotí ve vztahu ke stanoveným cílům.  

 

Tedy evaluace má reflektovat kompetence pracovníka v oblastech, s nimiž se při práci 

setkává. Zároveň je celý proces nahlížen ze dvou hlavních hledisek. Je považována za systematický 

proces sbírání informací, soustředěný na posuzující prvky, jejichž úkolem je zjistit, do jaké míry splnil 

pracovník předem stanovené standardy. Druhé stanovisko zpochybňuje váhu posuzování a evaluaci 

považuje spíše za systematické zkoumání událostí, které se dějí v rámci existujících plánů nebo jsou 

jejich výsledkem. Toto hledisko bere ohled na adekvátnost, středem pozornosti je, do jaké míry se 

dosáhlo předem stanovaných cílů, aniž by se při tom hodnotily. Pracovníkovi může evaluace 

motivovat a usměrňovat,  je schopen lépe zařadit naučené, rozpoznat potíže a nedostatky při práci. 
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Evaluace poukazuje na oblasti, jimž je třeba věnovat více pozornosti, a tím směřuje učení k určitým 

cílům. 

 

 

1.9.5 Prevence na úrovni jednotlivce 
 

Jako základ předcházení a zvládání syndromu vyhoření na úrovni jednotlivce bývá uváděna 

práce na změně vnímání a chápání stresových situací, práci na změně přístupu k nim, na změně jejich 

prožívání. Do popředí je tak stanovena změna negativního myšlení v pozitivní – naučit se nacházet i 

v negativních situacích pozitivní momenty, nevyčerpávat se zbytečně prožíváním negativních emocí, 

brát vše s humorem, nebýt vztahovačný, mít kladný vztah sám k sobě. Člověk by měl také znát sama 

sebe, znát své osobnostní charakteristiky (vědět, jaký jsem typ osobnosti) a tím pádem znát reálné 

nebezpečí vzniku syndromu vyhoření a podle toho více či méně pracovat na rozvíjení sebeobrany proti 

stresu. 

 

Henning a Keller (1996, s. 95) mezi další možnosti prevence upozorňují například na ochotu a 

schopnost jedince pracovat na osobních hranicích, nenechat se přetěžovat, dovolit si říkat „ne“, snížit 

příliš vysoké nároky na sebe i na druhé (zbavovat se nejasností – vymezení kompetencí), nepropadat 

syndromu pomocníka, využívat nabídek pomoci, udržovat své zdraví v kondici atd. toto více či méně 

spadá do kategorie zdravého životného stylu. Zde ovšem záleží na kontextu, v jakém o něm hovoříme. 

Většina pohledů na toto téma zahrnuje např. vztah jedince k sobě samému, ke svému životu (kontext 

minulosti, přítomnosti i budoucnosti), k sociálnímu prostředí a světu vůbec. Dále je sem možné 

zahrnout způsob percepce okolní skutečnosti, mechanismy adaptace, vytvořené vzorce chování, 

jednání jedince.  A životní styl je také tvořen v interakci člověka s jeho prostředím, tedy zahrnuje i síť 

mezilidských vztahů. 

Rush (2003, s. 70) udává několik rad, jak zabránit vyhoření. Zprvu poukazuje na nutnost 

naučit se lépe si organizovat čas. Jde o schopnost nakládat se svým časem a najít si prostor pro 

odpočinek, relaxaci, umění zmírnit pracovní tempo, rozložit si práci, neučit se racionálně ji 

organizovat. Tedy stanovit si časové plány, harmonogramy, a ty dodržovat. Tedy hledat ve svém 

životě rovnováhu – čas na sebe, přátelé, partnera, rodinu. S tím souvisí také schopnost asertivně 

odmítat práci. Umět delegovat práci na někoho jiného a neřešit neřešitelné. Jak uvádí K. Kopřiva 

(2006, s. 102) je třeba odolat „teroru příležitostí“, který spíše než s workaholismem má co dočinění 

s nedostatkem řádu v životě a s neschopností říci „ne“. K tomu lze připočítat i schopnost stanovit si 

cíle. To pomůže jasně rozpoznat konkrétní směry a život pak dostane nový smysl. Dobré je si stanovit 

dlouhodobé i krátkodobé cíle a plnit je postupně. Patří sem tedy jak schopnost dopřávat si drobných 

životních radostí, tak i soustavná práce na svém osobním a profesionálním rozvoji. 
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Pro úplnost celkového rámce životního stylu lze uvést Bellocovo pojetí (in VAŠINA, 

STRNADOVÁ, 2007, s. 43) sedmi zdraví podporujících návyků, u kterých byl prokázán pozitivní 

vztah s následným dobrým zdravotním stavem: 

o spánek 7-8 h denně 

o pravidelná snídaně 

o nepožívání potravy mezi hlavními jídly 

o tělesná hmotnost v rámci normálních mezí 

o abstinence kouření 

o mírné či žádné požívání alkoholu 

o pravidelná fyzická aktivita 

 

Navíc Kebza a Šolcová (2003, s. 18 - 20) prokázali pozitivní vztah mezi fyzickou kondicí a 

emocionalitou. Další výzkumy prokázaly pozitivní vliv cvičení na pocity úzkosti, deprese a sebeúcty. 

 

Maroon (2012, s. 94-97) k tomu přidává další formy prevence, jde o možnost požádat druhé o 

pomoc, zhodnotit své úspěchy či vytvoření vyrovnávacích strategií. Požádat o pomoc druhé – 

výzkumy ukázaly, že lidé s aktivním společenským životem jsou schopni se daleko lépe vypořádávat 

se stresem a nemocemi. Proto je dobré mít sít přátel a příbuzných, kteří mohou pomoci, když je 

pracovní tlak příliš velký. Toto platí i pro pracovníky, jež se považují za nezávislé individualisty. 

 

Zhodnotit své úspěchy – častým spouštěčem syndromu vyhoření je absence absolutních kriterií a 

zpětné vazby od instituce. To může mít za následek, že pomáhající dává vinu za neúspěchy těm 

druhým, nejčastěji klientům. Ovšem určité metody k měření úspěchu existují: 

o Nepokoušet se zachránit svět – střízlivé cíle slouží k zachování kontroly 

o Zaměřit svou pozornost na úspěch – nikdo nemůže pomoci všem lidem, proto je třeba 

stanovit si priority, na klienty, kteří mají vůli spolupracovat. Důležité je uvědomit si cíle a pak 

postupně plnit úkoly, které k nim vedou. A zkrátka neočekávat žádné okamžité úspěchy. 

o Soustředit se na průběh místo na výsledek – jinak řečeno „cesta je cílem“. Pomáhající je 

spokojen i tehdy, když se s klientem o něco snaží 

 

Vytvořit si vyrovnávací strategie – to jaký má jedinec postoj k životu závisí i na tom, jestli ve 

své určité vzdálenosti na jejich vývoj vyvolají určitou stresovou reakci. Když se dostane do 

neočekávané situace, nastartuje své vyrovnávací strategie a pokud se podaří díky nim tuto situaci 

vyřešit, může to dopomoci ke změně dosavadního myšlení a očekávání. K překonání tlaku lze použít 

dvě kategorie strategií. Do první kategorie spadají strategie, které se zaměřují na problém, jakmile je 

dostatečně vymezen. Směřují přímo k jádru stresových stavů a pokoušejí se odstranit problémy. Patří 
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k nim pokusy vyvarovat se stresujících situací, např. požádáním někoho blízkého o radu. Ve druhé 

kategorii jde o pocity. Pomocí těchto strategií se zmírňuje pociťovaný emocionální stres, aniž by se 

odstraňovala podstata problému. Může jít o odpočinek nebo tělesné činnosti, obrácení pozornosti 

k vlastním zájmům, ke čtení, zábavě a dovolené. To pomáhá k pozitivnímu přístupu, uvědomění si, že 

vše není tak černé, jak se zdá, ovšem může dojít i k ignorování problému. 

 

Ovšem vzhledem k tomu, že se tato práce zabývá především pomáhajícími pracovníky v církvi, je 

třeba vzít v potaz i určitá specifika tohoto povolání. Max Kašparů je odborníkem zabývajícím se 

výkonem služby kněží a zmiňuje tzv. „obranný šestistěn“, který je v případě úplnosti všech šesti stěn 

sám o sobě prevencí kněžského vyhoření. Šestistěn přirovnává k místnosti, ve které hoří plamen. 

„Pokud bude všech šest stěn (včetně podlahy a stropu) v pořádku, může být potom venku, v okolí 

místnosti silný vítr, bouře i déšť. Oheň neuhasne. Pokud bude jedna ze šesti krycích stěn chybět, 

nebezpečí uhasnutí ohně se zvětšuje a pokud budou odkryty kterékoliv dvě stěny, plamen – díky 

průvanu – zhasne určitě“ (KAŠPARŮ, 2002, s. 56). 

1. Stěnu vpředu charakterizuje v životě kněze smysl jeho kněžského poslání, který přesahuje 

materiální i časový horizont a pastýřské služby a cíle. 

2. Stěnu vzadu tvoří v životě a poslání kněze jeho biskup, který poskytuje pochopení i podporu 

knězi. 

3. Stěnu vpravo vytváří ostatní kněží a společenství s nimi. 

4. Stěnu vlevo tvoří lidé, kterým se rozhodl sloužit – členové církve. 

5. Pátou stěnou je podlaha. Kněz potřebuje jistotu, že místo, na kterém stojí, je místem jeho 

poslání a je smysluplné v celém kontextu všeobecné církve. 

6. Poslední stěnu tvoří strop. Ten symbolizuje intenzivní duchovní život, ono „nad námi“ 

v modlitbě, svátostech, rozjímání, duchovních cvičeních. Ztráta stropu je pro hořící plamen 

největším nebezpečím. 

 

Pro dotvoření obrazu prevence vyhoření lze uvést to, na co poukazuje Minirth (2011, s. 109). Tedy 

to, že svou roli hraje také správné sexuální fungování. U lidí z církevního společenství, pak lze tento 

faktor nahlížet z hlediska Písma svatého. Minirth zde odkazuje na dva důležité principy sexuality, 

(nejen) ohledně manželství, které formulovat starozákonní král Šalamoun: Tedy za prvé je normální 

užívat kouzla manželské lásky, vždyť Bůh nás stvořil jako muže a ženu. A za druhé je toto v souladu 

s tím, co apoštol Pavel objasňuje v 1. Kor 7,1-5 a o čem mluví Šalamoun v barvitých slovních 

obrazech (Př 5,15-19), kde se snaží vystihnout podstatu manželského milostného vztahu. Je zde tedy 

velký důraz na manželskou věrnost nejen fyzicky ale i v myšlenkách, slovech a skutcích. Minirth  dále 

uvádí i onen, dnes dosti nemoderní příslib čistoty před manželstvím, neboť dle jeho průzkumů spousta 
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mladých lidí bojuje s negativními pocity jako je neklid, frustrace, vina, skutečná vina 

z předmanželského styku, s čímž pak souvisí odtažitost a neochota k úplné a trvalé oddanosti 

nynějšímu i budoucímu blahu druhého člověka.  Toto podkládá i průzkumy provedený autorem 

Purnellem v jeho knize „Becoming a Friend and lover“, kde se výstižně ukazuje, že když svobodní 

lidé zachovávají sexuální čistotu a naučí se správně jednat s druhými v blízkých vztazích před 

manželstvím, zmírňuje to u nich stres a možnost vyhoření.(in MINIRTH 2011 s. 109). 

 

1.9.6  Míra ohrožení u pomáhajících v církvi 
 

Problém současnosti je, že duchovní často nejsou se syndromem vyhoření seznámeni, někdy 

ani nejsou ochotni se s ním seznamovat či si jej připustit, protože jej vnímají jako selhání, 

nedokonalost. Nezvládnutí svého povolání. Často si vytvářejí postoj, že jim se to přece nemůže stát. 

V návaznosti na předchozí kapitolu (prevence), je uvedeno zásadní. Chce-li jedinec snížit riziko 

vzniku burnoutu, je třeba o jeho riziku vědět a připustit (CUTHBERT, 2012, s. 12-13). 

 

N. Cuthbert (2012, s. 13) uvádí, že častým důvodem syndromu vyhoření u církevních 

pracovníků je neochota připustit si, že i jich by se mohlo vyhoření týkat. Jako důvod uvádí celkovou 

dnešní situaci ve společnosti a postavení církve v ní. Poukazuje na to, že žijeme v době, kdy se o 

církvi mluví výhradně v souvislosti s jedinečnými úspěchy nebo se skličujícími prohrami, ať už jsou to 

zprávy o rapidním úbytku věřících nebo o církevních představitelích, kteří podlehli tělesným hříchům. 

Či se řada lidí, kteří pracují mimo církev, při pohledu na církevní zaměstnance ptá, co vlastně celý den 

dělají. A pokud ovšem jedinec v církevních službách má dojem, že druzí o něm takto smýšlejí, vede 

ho to pak k úsilí pracovat až do úmoru, aby ostatním lidem dokázal, že skutečně něco dělají. Z toho lze 

odvodit několik důvodů, proč je „služba v církvi“, jak ji známe dnes namáhavá. 

 

Jedním z častých důvodů vysoké míry vyhoření u církevních zaměstnanců spočívá v 

nedostatečném odlišení osobního a pracovního života; dopředu se nedá říct, kdy pracovní den začne 

a kdy skončí, víkendy většinou nejsou volné, a i když volný den uprostřed týdne může být příjemný, 

není to to samé jako volný víkend.  Dalším faktorem je ztráta odhodlání. Totiž věnovat se lidem je 

často úkol, jež není nikdy úplně hotový. Pokrok učiněný při práci s druhými lidmi je povětšinou 

záležitost časově dlouhodobě náročná, a často se během tohoto procesu stanou věcí, které 

pomáhajícího srazí zpět. A tak to, co pomáhajícímu pracovníkovi v církvi bere odhodlání a radost 

z práce je kritika, které se mu dostává jak ve chvílích úspěchů, tak i neúspěchů, a to více než 

pomáhajícím z jiných necírkevních organizacích. S tím souvisí faktor, jež zdůrazňuje  B. A. Potter 

(1997, s. 24), která uvádí, že pokud chceme předejít vyhoření, je třeba udržovat motivaci k práci. Ta 
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však může zůstat vysoká, zpravidla tehdy, když po výkonu následuje pozitivní výsledek čili „zisk“. 

Což souvisí i s problematikou nízkého platového ocenění, které jak již bylo zmíněno, často prezentuje 

projev celkového ocenění, jako určitý projev pozitivní zpětné vazby. 

Dalším důležitým faktorem u většiny duchovních je jejich osamocení, které je provází, a na 

které si ztěžují. Navíc pocity, že mu nikdo zcela ne(po)rozumí, může vést k tomu, že se stáhne do stále 

větší izolace. O to více všichni ti, kdo slouží v církvi, potřebují mít přátele stojící mimo církevní 

prostředí a zároveň schopné porozumět jejich starostem. Jen málo lidí takovéto blízké přátele má, a to 

je závažný problém. K tomu lze dodat, že každý potřebuje dva nebo tři lidi, s nimiž může být sám 

sebou beze strachu, že ho budou soudit a kritizovat nebo že zklamou jeho důvěru. Je potřeba mít 

kolem sebe lidi, kteří nám vlévají nové síly. Dar vést druhé lidi může být svěřen jednotlivci, ale nikdy 

nebyl určen k tomu, aby byl uplatňován v osamocení, vždyť když se o břímě podělíme je menší než 

poloviční. Takže i když je ve sboru určen představený a dary i služba jsou rozděleny, měla by se 

všechna služba v církvi uskutečňovat prostřednictvím týmové práce. 

S ohledem na to, co již bylo napsáno o vlivu dnešní společnosti na vnímání sebe sama, lze u 

pomáhajících v církvi upozornit na veliký tlak na dokonalost, jenž je na pracovníka vyvíjen resp. 

tlak, který vyvíjí sám na sebe. Totiž je-li člověk v čele druhých, povzbuzuje je, pomáhá, pak pro něj 

není snadné vnímat sebe sama jako společníka těch, kdo jsou mu svěřeni. A tak se často stává, že 

pociťují tlak na to, aby sami dávali dokonalý příklad křesťanského života. Jakoby zde platilo nepsané 

pravidlo „každý může někdy upadnout, jedině představený ne“. S tím souvisí také tlak na stoprocentní 

výkon a tak problém zaneprázdněnosti. A tak u duchovních, kteří chtějí ukázat světu, že jejich práce 

má význam a že jsou jí zcela oddáni, nechají svůj život zcela ovládat prioritami druhých lidí. Aby se 

člověk dokázal vymanit tomuto životnímu stylu, k tomu je třeba notný kus odvahy a schopnost říci své 

ne. Nehledě na to, že touto zaneprázdněností často trpí rodina postiženého. Jedinec se možná domnívá, 

že odevzdává celé své srdce Bohu, a možná tomu tak i je, ale pokud posedlost, kterou toto chování 

vyvolává, poškozuje život jeho blízkých, pak je nadmíru nezdravá“ (CUTHBERT, 2012, s. 67). 

Congo (in MINIRTH, 2011, s. 73) zdůrazňuje, že duchovenská činnost je velmi vázána na 

práci s lidmi a tak i na hodnocení těchto lidí. A toto hodnocení je pro tuto práci zásadní, zvláště ve 

vztahu se zmíněnou potřebou zpětné vazby. Zároveň u duchovních ve specifických službách je 

evidentní přesah duchovenské činnosti do sféry sociální, a tím více zde hrozí riziko vyhoření. 

 

 

1.9.7 Léčba syndromu vyhoření 

 
Kebza a Šolcová (2003, s. 19) uvádějí, že důležitým faktorem pro rozhodnutí, který 

psychoterapeutický směr má být využit u konkrétního člověka, je jeho osobnost. Přesto jako hlavní 
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metodu pro léčbu burnout uvádějí existenciální terapii. Na základě ní by si měl jedinec uvědomit sám 

sebe, svou existenci, což mu jinak každodenní stereotypní život neumožňuje. To je možné v době 

krize, která může nabýt mimo jiné podobu burnout syndromu. Součástí krize je vyrovnání se 

s vlastními náladami, pocity osamocení, starosti, bezmoci, úzkosti apod. Dále se zde člověk zabývá 

otázkami po smyslu svého života, svobody a odpovědnosti.  

 

Na existenciální východiska navázaly další dva psychoterapeutické směry. Prvním z nich je 

daseinsanalýza, která navazuje na dílo M. Heideggera a pomáhá pacientovi najít cestu k pochopení 

své vlastní existence. Také mu pomáhá dále se vyvíjet (oproti zaměření na minulost) při úplném 

respektování jeho jedinečné individuality. Druhým směrem je logoterapie, která pomáhá pacientovi 

nalézt vlastní životní smysl v souladu s jeho životem a osobností, na základě objevování a naplňování 

nových hodnot a nových důvodů proč žít. A to je velmi důležité právě ve fázi vyhoření, kdy se 

jedincovy hodnoty a důvody proč žít zhroutily.  

 

Dalším postupem, který je možné uplatnit v psychoterapii syndromu vyhoření, vychází 

z kognitivně behaviorální terapie. Ta na základě mechanismů učení a přeučení nabízí možnost náhrady 

maladaptivních map reality mapami adaptivnějšími a používá způsobů např. kognitivní rekonstrukce, 

plánování času, strukturované řešení problémů, kognitivní restrukturalizace. Beran (2000) dále 

zmiňuje využití transakční analýzy. Ta je založena na konceptu přístavů ega, které jsou nazvány 

„rodič“, „dospělý“, „dítě“. V souvislosti s terapií i prevencí vyhoření uvádí důležitost uspokojování 

složky „dítě“, což může znamenat hledat a dopřávat si drobné radosti apod. Tyto naposledy zmíněné 

směry se zaměřují spíše na dílčí problémy syndromu burnout než jeho podstatu, to však nebrání 

úspěšnému využití jejich metod pro terapii syndromu vyhoření.  

 

Jako možnost, jak se vyrovnat s vyhořením, lze využít toho, co o této své zkušenosti píše duchovní 

Církve bratrské D. Heczko (2000, s. 26), jenž sám prožil hluboké vyhoření v celé jeho šíři a ve své 

publikaci píše o tom, co mu pomohlo dostat se z vyhoření krok za krokem. Zde jsou však uvedeny 

pouze některé zásady, o kterých se tento autor zmiňuje: 

 Nebát se o sobě slyšet pravdu, nechat si poradit od lékaře, řídit se radami přátel i odborníků; 

 Věřit raději zjevením v Písmu o životě, naději a Boží lásce než svým negativním pocitům; 

 Změnit životosprávu – zdravě jíst, sportovat, odpočívat; 

 Počítat s tím, že léčba bude trvat dlouho a že se „propady“ budou vracet; 

 Nezůstat se svými myšlenkami sám, ale současně omezit kontakty s lidmi jen na ty 

„občerstvující“; 

 Nic nevyčítat Bohu, nepěstovat sebelítost, ale držet se klíčových biblických zaslíbení.  
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Další možnosti jak léčit burnout syndrom je za pomocí farmak. Přesto je farmakologie využívána 

spíše v těch nejzávažnějších případech syndromu vyhoření. Beran (2000) uvádí, že se používají 

především antidepresiva typu SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu), a také 

hypnotika či anxiolytika (proti úzkosti, ale je zde nebezpečí návyku).  
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2 Historie a charakteristika zkoumaných skupin 

V křesťanství, stejně jako v jiných světových náboženstvích, je různost směrů a škol. A 

vezme-li se v úvahu sociální, instituční zakotvení této různosti, lze postřehnout, že křesťanství se 

vyskytuje ve velkém množství útvarů náboženského sdružování, navzájem velmi odlišných a někdy i 

soupeřících, což pramení především z jejich historického a ideového vývoje. Ostatně sama tradice o 

Ježíšovi byla již od počátku natolik bohatá, že dala možnost různě ji zpracovat s ohledem na aktuální 

potřeby a problémy jednotlivých církví; výsledkem jsou mj. čtyři kanonické verze evangelia vedle 

několika dalších, jež do kánonu zařazeny nebyly. Tedy názor, že křesťanství bylo v prvních dobách 

jednotné je pravdivý jen potud, že dlouho nebyla zpochybněna myšlenka vzájemného společenství 

mezi jednotlivými místními církvemi, přičemž výrazným činitelem, udržujícím tuto vzájemnost 

jednotlivých církví, byla společná tradice o Ježíšovi, teprve později kanonizovaná (FILIPI, 2012, s.13-

20). 

Také v dnešní postmoderní době se křesťanské církve uchylují k tolik potřebné spolupráci na 

ekumenických základech, jenž jim pomáhá uvést v život ono smíření, jež stále hlásají. Za tímto cílem 

byla vytvořena Ekumenická rada církví (ERC) v ČR. Dvě z celkem jedenácti členů ERC jsou církve 

Československá husitská a Českobratrská evangelická. Jako přidružená církev je uváděna církev 

Římskokatolická. Toto jsou tři největší křesťanské církve u nás, jak to uvádí také poslední sčítání 

obyvatelstva, jenž provedl Český statistický úřad v roce 2011 (viz. tabulka 01).  

Tabulka 01 Rozdělení obyvatelstva podle náboženského vyznání  

Obyvatelstvo podle  

náboženské víry 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost (%) 

Počet obyvatel celkem 10.436.560 100 

ŘKC 1.082.463 10,4 

CČE 51.858 0,5 

CČSH 39.229 0,4 

Ostatní menší církve a náb. společnosti u nás 291.092 2,7 

Věřící nehlásající se k žádné církvi 705.368 6,8 

Bez náboženské víry 3.604.095 34,5 

neuvedeno 4.662.455 44,7 

 

Vzhledem k tomu, že se v praktické části své diplomové práce budu zabývat syndromem 

vyhoření u kněží z těchto tří největších církví u nás, zaměřím se v dalších kapitolách na bližší 
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charakteristiku právě těchto zkoumaných skupin. Přičemž se zaměřím na věroučné i historické 

odlišnosti, různé pojetí intervence syndromu vyhoření v těchto církvích, a v neposlední řadě na praxi 

kněžské (farářské) služby v církvi, čímž navážu na předchozí kapitoly. 

 

2.1 Církev československá husitská 

Tato církev (s původním názvem Církev československá) má presbyterní zřízení 

s episkopálními prvky. Celou církev vede na sedm let volený patriarcha s ústřední radou a nejvyšším 

orgánem je sněm (synod), který se schází v nepravidelných intervalech. Titul patriarcha je reliktem 

úsilí reformačních kněží, aby papež povolil uskutečnění jejich požadavků alespoň pro oblast české 

církve katolické. Tedy vznik této církve je kladen do souvislosti s nespokojeností českého člověka 

s rolí a podobou českého katolicismu. Byla založena 8. ledna 1920 skupinou reformně smýšlejících 

katolických duchovních, vedených dr. Karlem Farským (1880-1927), kteří u oficiálních míst katolické 

církve neuspěli se svými návrhy na reformu. Konkrétní reformní požadavky zněly na bohoslužbu 

v národním jazyce, zdobrovolnění celibátu kněží, demokratizace církevní správy apod.  

Věroučnou pozici pak charakterizuje úsilí o zachování klasické linie ekumenického 

křesťanstva a zároveň snaha o vyjádření jejího specifického důrazu. Toto specifikum spočívá v otázce 

nejvyšší autority; tou není ani bible ve svém slovním znění, ani učitelský úřad církve. Je jí „Duch 

Kristův“, Písmem sice dosvědčený, ale v něm neuzavřený, působící v církvi i mimo církev. Snahou 

Církve československé husitské je, aby tento Duch Kristův „pronikl současné snažení mravní i 

poznání vědecké“ (ŘDS, s. 1). V tomto smyslu chápe církev své poslání jako určitou misii v oblasti 

kultury, vzdělání, politiky a společnosti. Přičemž tuto věroučnou pozici vyjadřuje v svém dukumentu 

„Základy víry“, přijatým v roce 1971. To je také datum, kdy přijmula do názvu přízvisko „husitská“, 

čímž také proklamuje svou příchylnost k tradici husitské, ale také českobratrské a další snahy 

reformační (FILIPI, 2012, s. 177-179). 

Církev československá husitská spolu se zvěstováním Božího slova a vysluhováním svátostí, 

se také věnuje diakonické službě potřebným. Diakonie, charita a misie CČSH vznikla z naléhavé 

potřeby církve zlepšit situaci v sociální oblasti a byla registrována u Ministerstva kultury jako 

samostatná právnická osoba. Postupně vznikla jednotlivá střediska diakonie se svou specifickou náplní 

činnosti. Činnost diakonie probíhá především v oblastech péče o seniory (zřízení Domov „U 

spasitele“; Penzion Horizont;  organizace Betanie), o osoby s handicapem (zřízení Nazaret; středisko 

Strom naděje; PSYCHÉ – psychologicko-pedagogická poradna), s dětmi a mládeží (zřízení Domeček; 

Centrum volného času Hláska), přičemž spolupracuje s dobrovolníky, s veřejností, či spolupracuje 

s národními i mezinárodními organizacemi (90 let CČSH, 2010, s. 231-234). 
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2.2 Českobratrská církev evangelická 

Českobratrská církev evangelická má ve své dnešní podobě poměrně krátkou historii. Vznikla 

roku 1918, těsně po skončení první světové války, sloučením bývalé Evangelické církve helvétského 

vyznání (kalvinistické) a Evangelické církve augsburského vyznání (luterské), které jako jediné 

evangelické církve povoloval v Čechách a na Moravě toleranční patent císaře Josefa II. z r. 1781. Tato 

církev se spravuje zásadami presbyterně-synodního zřízení.  Je rozdělena do 13 seniorátů, kterým stojí 

v čele výbory s paritním zastoupením laiků a duchovních. Totéž platí o synodní radě, která řídí práci 

celé církve za vedení synodního seniora. Nejvyšším orgánem je zde synod, skládající se z volených 

poslanců, duchovních i laiků. Zasedá každoročně. 

Církev se, vedle konfese kalvinistické (jíž je ponejvíc určen ráz církve) a luterské, hlásí 

k tradici české reformace a to přijetím dvou konfesí – České z r. 1575 a Bratrské (v edici Komenského 

z r. 1662). Záměrem nebylo vytvořit církev národní a r. 1945 církev přijala další dvě konfese – 

Augsburskou a Druhou helvetskou. Toto „čtyřkonfesí“ lze interpretovat jako věroučnou neurčitost, ale 

také jako výraz vědomí o předběžnosti každého věroučného dokumentu a jeho přihlášku 

k nekončícímu zápasu o nové vyjádření víry v konkrétní chvíli. Dokladem tohoto zápasu jsou i Zásady 

českobratrské církve evangelické z r. 1927 a jejich nová verze z r. 1968 (FILIPI, 2012, s. 180-183).  

Tato církev stála u zrodu různých ekumenických iniciativ a svou ekumenickou otevřenost 

dává najevo i tím, že k večeři Páně zve všechny pokřtěné křesťany bez rozdílu příslušnosti. 

Českobratrská církev evangelické je také zřizovatelem druhé největší neziskové organizace Diakonie 

ČCE, poskytující sociální služby v ČR, jenž pomáhá denně tisícům lidí v nepříznivých životních 

situacích a provozuje na 110 zařízení po celé republice (např. střediska Betlém, Blanka, Cesta, domov 

Arkénie, či hospic Citadela). Organizuje také humanitární pomoc v ČR (povodně) a rozvojovou 

pomoc v zahraničí
1
.  

 

2.3 Římskokatolická církev 

Církev římskokatolická je nejsilněji zastoupenou křesťanskou církví, přičemž se k ní hlásí více 

jak miliarda lidí na celém světě, a z tohoto počtu skoro polovina žije na americkém kontinentu, ovšem 

převahou v Americe Latinské. Těžiště Římskokatolické církve se tedy jednoznačně přesunulo 

z Evropy. Označení jako církev katolická používá ve dvojím významu. Za prvé „konfesijním“ pro 

největší z řady dílčích církevních útvarů, do kterých se rozpadlo křesťanstvo po reformaci v 16. století. 

Přičemž její příslušníci žijí ve společenství s biskupem římským a uznávají jeho zvláštní postavení. Za 

druhé jej používá ve významu jako církev „všeobecná“ (= katolická), církev Kristova, jež existuje ve 



56 

 

všech dobách a ve všech částech světa. A to vše pramení v jejím přesvědčení, že její „všeobecnost“ a 

jednota církve Kristovy je v ní uskutečňováno nejdokonaleji. Toto společně s přesvědčením o 

mimořádnosti postavení papeže je „nekatolíky“ často vnímáno jako přílišná osobivost. Toto 

přesvědčení vyjadřuje Kodex kanonického práva. Také v době reformační, na níž navazují ony další 

dvě církve zmiňované v této práci, bylo papežství předmětem ostré kritiky. Ovšem zde existuje 

několik argumentů teologických i „pragmatických“, jež se uvádějí na obranu výjimečnosti 

Apoštolského stolce (FILIPI, 2012, s 68). Toto souvisí i s mocí řízení v této církvi. Ta je 

organizována důsledně od shora dolů, čímž se výrazně liší od ostatních dvou dalších církví, zde 

popisovaných, přičemž jejím nejvyšším nositelem je právě papež, o něm se věří, že tuto moc 

získává Božím právem (iure divino), nikoli rozhodnutím církve (delegací), např. koncilu. Ovšem pro 

rozhodování o cestě církve jsou nezbytné také kolektivní orgány, mezi nimiž má nejstarší tradici 

ekumenický koncil, po II. vatikánském koncilu i biskupské synody aj. 

Obsahovou normou katolické věrouky je, že vztah Písma a tradice vnímá, nikoliv jako dva 

prameny (jež jí bylo vytýkáno protestantismem), ale nýbrž jako dvě média, dva vodiče, po nichž 

spasitelná pravda dospěla do naší doby. Tradice takto pochopená je svým obsahem především tradice 

apoštolská. Je zde také velmi důležitá interpretace a aktualizace apoštolské tradice (a také Písma) – 

úkol svěřený církvi, a jmenovitě jejímu učitelskému úřadu (magisteriu), přičemž jeho nositelem jsou 

zpravidla biskupové, nástupci apoštolů, stojící s nimi v nepřetržité posloupnosti (successio apostolica). 

V římskokatolické církvi je Boží lid zásadně rozdělen do dvou stavů – stavu duchovního 

(klérus) a stavu laického. Přičemž řeholníci spadají do obou, neboť jsou jak laici, tak klerikové. Rozdíl 

mezi stavem duchovním a laickým je zásadní, nikoli pouze organizační. I katolická církev vždy 

znala myšlenku všeobecného kněžství všech pokřtěných, učí však, že existuje i druhý kněžský řád 

kněžství svátostného, který NENÍ jen speciálním případem obecného kněžství, ale že je na něm 

nezávislé a udržuje se samo v nepřetržité kontinuitě. Nejde zde o rozdíl stupně, nýbrž zásadní rozdíl 

podstaty, jak potvrdil ve své „Konstituci o církvi“ ještě druhý vatikánský koncil. To ale nic nemění na 

tom, že i laici se na poslání církve podílejí podstatným způsobem (FILIPI, 2012, 70-83).  

Také tato církev považuje za podstatnou součást svého života solidaritu a pomoc potřebným. 

Být trpícím na blízku ve všech životních situacích, do nichž se člověk může dostat. Proto církev 

zakládá vlastní zdravotnická střediska, poskytuje sociální služby a poradenství a věnuje se též 

ohroženým skupinám ve společnosti. Pomáhání druhým je specifickým úkolem charity (přičemž je 

zřizovatelem největší neziskové humanitární organizace „Charita Česká republika“, která poskytuje 

sociálně zdravotnické služby u nás). A vlastní úlohu zde tvoří i misijní působení křesťanů, jehož cílem 

je nejen hlásání víry, ale v první řadě pomoc lidem v chudých částech světa
2
. 

 



57 

 

3 Kněží a jejich poslání 

Služebné kněžství není klasickým zaměstnáním, ale povoláním daným Kristem ke službě 

Bohu a lidem. Toto povolání zasahuje a spoluutváří člověka – kněze, protože právě tento jeho vztah ke 

Kristu je nejpodstatnější skutečností v jeho životě a je tak nutným klíčem k pochopení všech aspektů 

skutečnosti kněžství, druhým klíčem je pak vztah k církvi (POSPÍŠIL in OSK, 1997, s. 79-81). 

 

Každý kněz je jiný, a tak nelze vytvořit univerzální předlohu o tom, jaký by měl být. Navíc 

díky pokrokovosti některých církví, jsou dnes kněžskou službou pověřovány také ženy (např. CČSH a 

ČCE). Lze se setkávat s kněžími, kteří jsou pokrokoví, konservativní, umírnění nebo naopak průbojní. 

Někteří se věnují ve své službě spíše katechezím, misijní a diakonické činnosti, jiní studiu a učení, jiní 

zase práci v osobním duchovním doprovázení, u jiného zas může převládat organizační správa farnosti 

(ŠPIDLÍK, 2005, s. 7). Tedy na otázku, kdo jsou kněží, nelze dát jednoduchou odpověď. Rozdíly 

vznikají i na jednotlivých věroučných základech zde popisovaných církví. Všechny tři znají tzv. 

obecné kněžství, jenž se dostává každému, komu byla udělena svátost křtu. To co tedy kněze spojuje 

je Kristus. Ježíš nebyl knězem ani v pohanském, ani starozákonním chápání. Ustanovením eucharistie, 

smrtí a vzkříšením překonává starozákonní pojetí kněžství a obětního ritu. Je knězem, protože v sobě 

vytváří jednotu služby a lásky. Tím, že je zároveň obětujícím i obětovaným, se stal příčinou věčné 

spásy pro všechny, kdo ho poslouchají. Tedy porozumět kněžskému povolání nelze bez christologie, 

bez opravdu duchovní znalosti Ježíše Krista. To je důležité pro pochopení i určitých odchylek 

v různých pojetích kněžství u zde popisovaných církví. 

Jak již bylo uvedeno, církev římskokatolická dělí kněžství na obecné a hierarchické 

(služebné). Služebný kněz je zde vnímán jako ten, který vykonává svou službu, svou posvátnou mocí 

vytváří a řídí kněžský lid; v zastoupení Krista koná eucharitickou oběť a jménem celého lidu ji 

podává Bohu. Ovšem Krista zpřítomňuje svátostně nikoli osobně. 

Oproti církvi Českobratrské evangelické, kdy farář je volen celým sborem (ŘPK, čl 12) je v církvi 

římskokatolické a československé husitské kněžství udělováno jako zvláštní svátost, při níž se na 

svěcence vkládají ruce světitelů a pronáší se modlitba, jak ji předpisují liturgické knihy. Udělovatelem 

je biskup, svěcení je neopakovatelné a nezrušitelné. Zároveň je tato kněžská služba vykonávána ve 

třech stupních, které se odedávna nazývají biskupy, kněžími a jáhny (LG, 28; ŘDS, §2-8). Ordinace je 

tedy přijetím osoby do stavu biskupského, kněžského či jáhenského, v kterém pak vysvěcený 

vykonává specifické úkony a podle stupně svěcení má pečovat o Boží lid službou vyučovací, 

posvěcovací a vedením (RACHMAN in OSK, 1997, s. 41). Vysvěcený kněz také přijímá trojí úřad 

(jak je přijal Kristus od Otce a předává jej v podřízené formě a bez rozdělení své církvi), a pouze ve 
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své jednotě i specifičnosti objektivně vyjadřují Kristovu událost spásy pro lid. Těmito úřady jsou 

(MACHAN in OSK, 1997, s. 54-55):  

 UČITEL – munus docenti: jedná se o službu Božímu slovu, hlásání Slova, rozvíjení 

prorockého úřadu, katecheze či misionářská činnost. 

 PASTÝŘ – munus regenti: jde o úkol organizace duchovního společenství, uspořádání 

různých charismat v tomto společenství, vedení a lidsko-duchovní pomoc aj. 

 KNĚZ – munus liturgicum: činnost svátostná, primárně eucharistie a svátost smíření, 

posvěcování a další svátosti. 

 

Tyto tři úřady se uskutečňují v rámci pastorace konkrétního společenství, které je knězi svěřeno, 

přičemž se vždy vychází ze schopností a dispozic kněží. Nesmí se ovšem opomenout tyto úřady také 

přijímat. To znamená, že učitel se nechá učit, pastýř se nechá vést a kněz sám svátosti s pokorou 

přijímá, a tak se také odevzdává Kristu a následuje ho. 

 

 

3.1 Pastorace 
 

Duchovní má pečovat o společenství věřících, přičemž lze tuto jeho péči nazývat jako péči 

pastorační - „pastoral care“. Jedná se o široký pojem, který zahrnuje duchovní (v některých církvích i 

administrativní) starost o farnost i sbor. Součástí pastorační péče je pak pastorační poradenství - 

„pastoral counseling“ (VOJTÍŠEK, 2005, s. 7-8). Pastorační péči má být vykonávána laskavě a pevně 

v duchu služby tím, že se bude soucitně účastnit utrpění, duchovní i hmotné, staré i nové nouze, jenž 

na lidi doléhá. A celá toto pastýřská činnost má být k prospěchu církevního společenství i jednotlivců, 

a tak jim dopomoci, aby mohli jednat a následovat Krista sami za sebe. Je to práce velmi časově 

náročná, je zde prostor pro širší dialog, při němž se kněz, jakožto pastýř, dotýká hlubokých tajemství 

člověka, jeho tužeb a strachů, nadějí i zklamání, duchovních témat, ale i psychických bloků. K tomu je 

zapotřebí i osobní předpoklady kněze a další vzdělávání, a  to nejen teoretické, ale velmi vhodný je i 

praktický výcvik, např. v poradenské činnosti (MACHAN in OSK, 1997, s. 55-60). Specifickou a 

hojně využívanou formou poskytující pastorační péči je také kaplanství (viz. příloha 5). 

 

 

3.2 Celibát u římskokatolických kněží 
 

Jedním z výrazných specifik katolických kněží je celibát. Přičemž jeho výhody Connzens 

(2003, s. 25-50) spatřuje v tom, že je-li prožíván zdravě, je pak posílena schopnost kněze navazovat 

upřímná blízká přátelství s ženami i muži, s kněžími i laiky. A taková to přátelství s jiným člověkem 
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pak skutečně zvyšuje knězovu schopnost vést zdravý a svatý celibátní život. Dále autor zdůrazňuje, že 

čím je knězova láska k Bohu hlubší, tím je větší jeho schopnost lásky a přátelství. Jde tedy o tzv. 

celibátní přátelství, jež pomáhají knězi v celibátu naplňovat přirozenou touhu duše po vztahu. Římsko 

– katolická církev trvá na tomto požadavku přijatého úplného a doživotního celibátu kněží a 

zdůrazňuje jeho pozitivní aspekty pro službu. Umožnění oddat se s nerozděleným srdcem pouze Bohu 

a být svobodný ke službě Bohu a lidem (KPK, 1995, s. 42-44). Nejde však o pohrdání či ignorování 

pohlavního pudu a milostných citů, což by škodilo fyzické i psychické vyrovnanosti kněze. Celibát 

klade na kněze požadavky jasného poznání, sebeovládání a moudrého sublimování vlastní psychiky do 

vyšší roviny. Tímto způsobem může celibát člověka povznášet a přispívat k jeho dokonalosti (PDV, 

1993, s. 19-26). 
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4 Intervence syndromu vyhoření u jednotlivých zkoumaných skupin 

Ve všech třech zkoumaných církví je požadavkem ke kněžské službě: lidská zralost. To 

především znamená, aby kněz dosáhl křesťanské zralosti, jenž předpokládá také zralost lidskou, jejíž 

dosažení je celoživotním posláním každého člověka. Je však třeba zmínit, že psychologie umisťuje 

možnost zralosti až do druhé půle života. Nicméně v každém bodu života má jedinec možnost 

dosáhnout dílčí zralosti.  

 

V této souvislosti B. Baštecká (2003) uvádí, že vývojově pro lidi ve věku mezi 20-30 lety, 

bývá odlučování se od rodiny, zpevňování vlastní identity a vytváření intimních vztahů. Novokněze, 

jenž často bývá zpravidla svěcen právě v tomto věku, charakterizuje jako mladé muže (popř. ženy) 

s nejasnou identitou a téměř nulovou intimitou (především u těch, jež žijí v celibátu), kteří se navíc 

dostávají do situace, kdy jsou v roli autority (v římskokatolickém prostředí oslovováni „otče“), jenž 

přejímá zodpovědnost za jemu svěřený lid Boží a zároveň je vázán poslušností k nadřízeným. Je 

postaven před náročný úkol – výzvu, jejíž nezvládnutí obsahuje nebezpečí osvojení si role a s rolí i 

nebezpečnou moc. Role jistě může být cenná v určitém stádiu přizpůsobení, ale stane se pastí, pokud 

se nevyvíjí a ustrne. Osvojení si role tak může proces ke zralosti zbrzdit. Z toho důvodu se objevili 

úvahy, že některá povolání by neměli vykonávat lidé mladší 35 let (pozn. CIC uvádí, že farářem může 

být muž od 25 let; u CČSH a ČCE není věková hranice určena). Prof. B. Baštecká v souvislosti s tím 

zmiňuje pojem „paradox rolové zralosti“ a uvádí, že se v pomáhajících profesích může řešit 

sebezkušenostními výcviky, rozvojovými plány a celoživotní supervizí (BAŠTECKÁ, 2003, s. 1-5). 

 

S touto otázkou lidské a duchovní zralosti se každá z jednotlivých zkoumaných církví zabývá. 

S ohledem k tomu volí nezávisle na sobě různé způsoby intervence, tedy předcházení vytvoření 

nežádoucích jevů, a tak pomoci duchovnímu se lépe vyrovnávat s nároky jeho povolání.  

 

 

4.1 Intervence v Církvi československé husitské 

Ve svém „Řádu duchovenské služby“ je včetně vydefinování povolání farářské služby také 

popsány práva a povinnosti faráře. Kandidátovi na kněžství je udělena tato svátost, pokud bude církví 

shledán odborně a mravně způsobilý. I když je zde uveden poměrně podrobný popis farářských 

činností a povinností, není ani v tomto či jiném řádu popsána konkrétní možnost intervence ze strany 

sboru či církve. Ovšem zdá se poměrně významné, že farář má právo na duchovní a modlitební 

podporu církve, pastorační péči biskupů pro sebe a svou rodinu a od svých kolegů a zejména vyšších 

orgánů církve. Tedy duchovní má právo na podporu své autority při vedení členů církve ke křesťanské 
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kázni a zbožnosti (ŘDS, §2, pís 3 l,m). To jakým způsobem je tato podpora a možná další formace 

duchovních prováděna v praxi, je ponecháno na svobodné volbě každé diecéze, popř. náboženské 

obce, jaké formy podpory a pomoci zvolí. Nejčastěji se jedná o nepravidelně organizované duchovní 

cvičení (formace) či vydávání vlastních publikací pro vnitřní potřeby duchovních této církve, např. 

„Rukovět duchovního“ (2008), jenž se ve svém obsahu mimojiné věnuje tématu stresu a syndromu 

vyhoření. 

V návaznosti na rozsáhlé změny ve společnosti ČR, a v návaznosti na kapitolu 1.9 „Prevence a 

léčba syndromu vyhoření“, kde popisuji jednu z několika funkcí supervize: evaluaci, lze uvést jako 

příklad snahy o péče o duchovní Pražskou diecézí Církve československé husitské. Jedná se o zlepšení 

možnosti hodnocení práce farářů, a zároveň zkvalitnění péče o duchovní ze strany vedení církve. Jde o 

tzv. pastoračně-vizitační rozhovory (rozhovor duchovního jednou za 6 měsíců s nadřízeným-vikářem 

o možnostech a úskalích duchovenského povolání; stanovení a vyhodnocování cílů duchovenské 

služby za dané období), jež byly přijaty Pražskou diecézí 27.11.2013 a uvedeny do praxe. První 

vyhodnocení efektivity tohoto postupu bude znám nejdříve v červnu 2014, kdy dojde k prvnímu 

vyhodnocení těchto rozhovorů. Ovšem prozatím nemůže být jejich efektivnost nikterak prokázána.  

 

4.2 Intervence v Českobratrské církvi evangelické 
 

Církev ve svém předpisu „Řád pro kazatele“ poukazuje na možný fakt, že ve farářské službě se 

smazávají hranice mezi prací, službou a soukromím. Proto poukazuje na to, jak církev jako celek, tak i 

sbor má faráři pomáhat v budování společenství, a že farářům pomáhá vytvářet takové podmínky, 

v nichž budou moci co nejlépe dostát poslání, které jim církev svěřila. Toto je uvedeno především v 

předpisech „Řádu pro kazatele“ a v „Pokynech k celoživotnímu vzdělávání kazatelů a kazatelek 

ČCE“. Předně sem lze zařadit: 

 

 Odbornou přípravu farářů: absolvování jednooborového magisterského studijního programu 

„Evangelické teologie“ a absolvování prakticko-teologického vikariátu, který trvá jeden rok. 

 Faráři mají právo na dobu odpočinku v pracovním týdnu a na dovolenou v rozsahu obecně 

platných právních předpisů. 

 Po každých pěti letech služby může farář požádat o udělení studijního volna na dobu tří 

měsíců (to musí schválit staršovstvo a seniorátní výbor). Dále by měl farář absolvovat 

nejrůznější semináře, dlouhodobé a krátkodobé studijní volno a evidovat toto své 

celoživotního vzdělávání. 
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 Ve své službě církvi je povolán na určitou dobu v daném společenství. Doba určitá nesmí 

překročit 10 let nebo konec kalendářního roku, ve kterém kazatel přesáhne 65 let věku, nebo 

konec kalendářního roku, v němž uplyne 15 let nepřetržité služby ve sboru (ŘPK, čl. 4). 

 

K celoživotnímu vzdělávání farářů patří i supervize, kterou tuto církev zavedla v r. 2011. Již 

v roce 2007 vydala nástin koncepce supervize, v níž vyjádřila základní východiska pro její zavedení, 

přičemž jeden z nich je právě možnost vzniku Burn-out syndromu. Supervizní program ČCE je 

vnitrocírkevní nástroj umožňující supervizi mezi kazateli ČCE pod vedením vyškoleného pověřeného 

pracovníka. Kazatelům poskytuje prostor pro reflexi práce a hledání odpovědí na otázky související s 

jejich službou a jejich životem.  A také opodstatnění intervize je mj. postavené na tom, že tito 

supervizoři lépe rozumí kontextu práce kazatelů, než externí supervizoři a tím pádem lze 

předpokládat, že tento model je pro církev dostupnější a vstřícnější
3
. 

 

4.3 Intervence v Římskokatolické církvi 

V kněžské službě je jedinec v podstatě neustále pod tíhou nároků, jež jeho služba vyžaduje. 

Jsou to například nároky na prohlubování duchovního života, na autentičnost, zralost kněze a stálé 

vzdělávání se v mnoha směrech. A v tomto jim má pomáhat celoživotní formace kněží, která je jak 

jejich právem, tak i povinností (CIC, kán 279; KPK, 1995, s. 54, 64). Aby tato formace byla úplná, 

musí být systematická, rozdělená do dílčích etap a prováděná přesně stanovenými metodami. Toto vše 

je upravováno v každé diecézi tzv. formačním plánem, který je rok od roku obnovován. Tedy tato 

formační setkání mají mít jednotný charakter a postupovat po etapách s cílem připodobnění se Kristu, 

aby duchovní život a pastorační činnost vedly k postupné zralosti celého kněžského sboru. Aby tyto 

cíle mohly být naplněny, je třeba brát v úvahu specifika spojena s různými životními zkušenostmi, 

podmínkami a svěřenými úkoly, ale i rozdílným věkem kněží a délkou jejich působení v pastoraci 

(KPK, 1995, s. 71-76). 

V posynodální apoštolské adhortaci s názvem Pastores dabo vobis, jež sepsal někdejší papež Jan 

Pavel II., se pojednává o výchově kněží v současných podmínkách. Za pomoci této adhortace, 

Direktáře pro službu kněží a Kodexu kanonického práva lze sestavit poměrně přehledný výčet, jakým 

je celoživotní formace kněží uplatňována a organizována v praxi: 

 Formace v semináři – Jedná se o formaci kandidátů kněžství, která je doprovází na cestě 

jejich povolání, rozpoznání povolání, pomoci jim odpovědět na ně a připravit na přijetí 

svátosti kněžství. Součástí pastorační formace je také určitá pastorační praxe, kterou kandidáti 

získají na základě spolupráce s kněžími, s nimiž dočasně spolupracují, a tak získávají vhled do 
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problematiky pastorační práce a specifických problémů jejich budoucí pastorační služby, např. 

návštěvy nemocných, různé sociální práce atd.  

 Trvalá formace – Jejím cílem je pokračování růstu, který začal v semináři. Ovšem trvalá 

formace má nový obsah, nové metody a snaží se reagovat na aktuální situaci kněze. Formace 

se uskutečňuje prostřednictvím: setkání s biskupem; duchovní shromáždění (např. duchovní 

cvičení); formační setkání věnovaných studiu a společné reflexi (PDV, 2003, s. 134-147). 

Stojí za úvahu, zda toto duchovní vedení poskytuje knězi zpětnou vazbu a tak v podstatě 

vykonává jistou formu supervize. 

 Formace následující po svěcení (mladých kněží) – Tzv. „pastorační rok“, který následuje 

bezprostředně po svěcení a má usnadnit přechod od seminárního života k výkonu kněžské 

služby, aby tak mohlo docházet k postupnému lidskému i specificky kněžskému zrání. Mladí 

kněží by tak neměli být vystaveni příliš obtížným a choulostivým situacím a měli by být 

vysílání na místa, kde mohou působit v blízkosti spolubratří. 

 Formace v období po několika letech služby (kněží ve středním věku) - U těchto kněží se 

lze setkávat s bohatými duchovními a pastoračními zdroji. Jsou to kněží, kteří po léta vytrvale 

naplňují své poslání ve své každodennosti. Vyskytuje se zde nebezpečí nadměrné aktivity, 

zevšednění pravidelných úkonů a deziluze z malé efektivity práce, což může vyústit i 

k rezignaci. Hlavním úkolem formace je povzbuzení, oživit pohnutky ke službě, budovat 

kněžské společenství, přátelství s vlastním biskupem a překonávat případné pocity únavy, 

frustrace a osamocenosti. Důležité je, aby kněz v této situaci mohl využít možnosti zvláštních 

a do hloubky jdoucích formačních setkání, kde by se kromě teologických a pastoračních témat 

projednaly i všechny duševní a citové otázky, jež v tomto období mohou vyvstat. 

 Formace kněží ve zralém věku - Tato formace je zaměřena na riziko, jež se může 

s přibývajícími léty služby objevovat, a tím je sklon k individualismu a dojem, že se člověk 

může spolehnout jen sám na sebe. Zde by jim tedy měla být poskytnuta zvláštní setkání, kde 

by mohli prohlubovat nejen kontemplativní rozměr svého života, ale také důraz na čas 

strávený ve společenství spolubratří, kde se mohou platně zapojit a podělit se o své zkušenosti 

ze služby, navzájem se povzbuzovat, otevřeně přijmout, vyslechnout. 

 Formace kněží v pokročilém věku – V pokročilém věku se před člověka staví mnohé otázky, 

kterým je třeba čelit prozíravou duchovní přípravou. Člověk je postupně méně aktivní, 

v důsledku nemoci může nastoupit vynucená nečinnost. A tak formace má být pomocí 

přijmout svou bolest, lidskou bezmoc a nemohoucnost a připodobňovat se tím trpícímu Kristu, 

jenž absolutně plní Otcovu vůli a odevzdává se do jeho rukou. 
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 Formace kněží ve stavu nemoci, fyzické a psychické únavy – Do jisté míry souvisí 

s předešlou formací. Přičemž se kněží do těchto stavů mohou dostat nezávisle na věku. Zde by 

formace měla nabídnout podněty, aby kněží mohli vyrovnaně a statečně pokračovat ve své 

službě církvi, nalézt motivaci a sílu pokračovat a neoddělovali se od společenství. Mohou 

však omezit svou vnější činnost a věnovat se pouze těm pastoračním stykům a formám osobní 

spirituality, které jim pomohou uchovat si motivaci a radost ze svého kněžství. Biskup a 

spolubratří nesmí nikdy opomíjet pravidelné návštěvy těchto nemocných bratří (PDV, 2003, s. 

148-149; KPK, 1995, s. 66-95). 
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5 Průzkum 

V předchozí části své diplomové práce jsem se věnovala především teoretickému vymezení syndromu 

vyhoření ve vztahu k pomáhajícím pracovníkům v církvi. Přičemž jedním z těchto leckdy namáhavých 

povolání, je povolání kněžské, na které se v dnešní době zapomíná. Přesto je mezi námi mnoho mužů 

a žen v této službě, a stejně jako v jakéko-li jiné pomáhající profesi jsou vystavováni velkým nárokům 

a tlakům i ze strany společnosti, které je mohou dovést až k syndromu vyhoření. Proto jsem se 

rozhodla zabývat se ve svém průzkumu otázkou, nakolik jsou kněží ze tří největších církví v ČR 

ohroženi syndromem vyhoření, a faktory, které se vznikem této problematiky úzce souvisí. 

 

5.1 Dotazníkové šetření 

Šetření bylo provedeno kvantitativní metodou, formou dotazníku pro ženy a muže s kněžským 

svěcením z církve Římskokatolické, Českobratrské evangelické a Českoslovenké husitské. Dotazník 

byl zcela anonymní a nesledoval ani místní příslušnost respondentů. Byly použity otevřené, 

polootevřené a uzavřené otázky. V další části dotazníkového šetření byl použit dotazník syndromu 

vyhoření Maslachové – MBI - Maslach Burnout Inventory upravený pro kněze. Tento dotazník se 

zaměřuje na tři faktory vyhoření: emocionální vyhoření, depersonalizaci (ztrátu úcty k druhým lidem 

jako lidským bytostem) a snížení pracovní výkonnosti. Někteří autoři ovšem ještě vyčleňují „fyzické 

vyčerpání“, které jsou započítávány do vyčerpání emocionálního (viz. příloha 7). Dotazník obsahuje 

22 tvrzení, u kterých proband zaznamenává četnost výskytu (nikdy, několikrát za rok, jednou za 

měsíc, několikrát za měsíc, jednou za týden, každý den).  

Součástí dotazníkového šetření bylo také zjišťování informací o věku a pohlaví kněží, náboženské 

vyznání, celkové délce jejich duchovenské praxe a kolik hodin týdně věnují práci a kolik odpočinku. 

Dále kněží uváděli zda jsou obeznámeni s problematikou syndromu vyhoření, a zdali pracují souběžně 

i v jiném zaměstnání a zda mají pocit, že dokáží své pracovní situace řešit adekvátním způsobem. 

Úvodem k tomuto dotazování byla instrukce, která seznamovala kněze s účelem dotazníkového šetření 

a ujišťovala je o anonymitě a ochraně osobních dat. 

 

5.1.1 Administrace 

Dotazníky jsem distribuovala v elektronické podobě do diecézí České církevní provencie 

Římskokatolické církve, diecézí Církve československé husitské a do seniorátů Českobratrské církve 

evangelické. Za pomoci Pražského biskupa Církve československé husitské byla možné distribuce 
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také tištěných dotazníků a to v celkovém počtu 21. Ostatní dotazníky mi byly zaslány na mou 

emailovou adresu. Zde je důležité také zmínit, že každé jednotlivé vedení církve mou prosbu o 

redistribuci dotazníku mezi kněze přijali s tím, že záleží na osobním rozhodnutí a ochotě každého 

kněze, zda dotazník vyplní či nikoliv.  

Celková návratnost dotazníků byla 81. Vzhledem k tomu, že někteří respondenti nevyplnili dotazník 

celý (povětšinou z důvodů nedostatku času či zdání nevhodnosti otázek) a nebylo tak možné z nich 

učinit závěry pro účely této práce, jsem tyto dotazníky do průzkumu nezařadila. Celkový počet 

započítaných dotazníků tak činí 69. 

 

5.1.2 Hypotézy 

Dle Maroona (2012, s. 43) jsou syndromem vyhoření nejvíce ohroženi ti pomáhající pracovníci, kteří 

jsou ve své profesi začátečníci a pak ti, jenž ve svém povolání působí již několik let a jsou více tzv. 

„opotřebovaní“. Proto lze předpokládat, že nejvíce ohrožených syndromem vyhoření budou ti 

duchovní, jež jsou buďto na počátku své služby, nebo ti, kteří pracují ve svém oboru již mnoho let 

(délka praxe nad 10 let a věk nad 35 let). Dalším nezanedbatelným prvkem vedoucím k vyhoření jsou 

velké nároky ze strany věřících, negativní pohled společnosti na církevní pracovníky a nikoliv hned 

viditelné výsledky práce. To vše dle Opatrného (2005, s.9) vytváří na pomáhající pracovníky v církvi 

velký tlak a nutí je ke stále vyšší aktivitě a pracovnímu nasazení. Nezřídka tak dochází k tomu, že tito 

pomáhající pracují týdně i přes 60 hodin (CONGO in MINIRTH, 2011, s. 73). Minirth (2011, s. 72) 

dále poukazuje na to, že spousta duchovních z těchto i existenčních důvodů, pracují ve více 

povoláních najednou a opět v pomáhající sféře. Lze tedy předpokládat, že duchovní, kteří pracují ve 

více povoláních najednou a více jak 42,5 hodin týdně, nemají dostatek času na odpočinek a regeneraci 

sil a jsou tak více ohroženi syndromem vyhoření. 

Velmi důležitou otázkou je služba žen v duchovenské resp. kněžské službě. Z poznatků lze usuzovat, 

že tyto ženy jsou vystavené ještě většímu tlaku a nárokům, a to jak na poli profesním tak rodinném. 

Očekává se od nich jistá pokrokovost, emancipovanost a schopnost vyrovnat se v požadavcích svého 

povolání mužům. Často tak také mohou narážet na předsudky či nepochopení okolí. Tlak na 

dokonalost, časová zaneprázdněnost, odkázání na zpětnou vazbu svého okolí, citové zainteresování ve 

více sférách může způsobovat vyšší riziko vyhoření u duchovních - žen, nežli u mužů (MAMULA, 

2009, s. 9). 
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H 1: Ženy v kněžské službě jsou, díky většímu tlaku a vysokým nárokům na poli profesním a 

rodinném, více ohroženy syndromem vyhoření než muži v kněžské službě. 

H 2: Syndromem vyhoření jsou více ohroženi ti duchovní, kteří jsou na začátku své duchovenské                             

praxe a pak ti, jenž jsou ve svém povolání již mnoho let. 

H 3: Duchovní mají často kromě svého duchovenského povolání ještě další povolání a to opět ve 

sféře pomoci druhým. Tito duchovní tak často pracují nad rámec obvyklých 42,5 hodin za týden a 

nemají tak dostatek času na relaxaci, a proto jsou více ohroženi syndromem vyhoření. 

 

5.1.3 Vzorek respondentů 

Celkově na dotazník odpovědělo 81 respondentů ze tří největších církví v ČR, Církve Římsko-

katolické, Československá husitské a Českobratrské evangelické. Vzhledem k tomu, že někteří 

nevyplnili dotazník celý a nebylo tak možno z něj vybrat a zpracovat informace a plnohodnotně 

zapracovat do celkového vyhodnocení tohoto dotazníkového šetření, byly z procesu 

vyhodnocování vyřazeny. Vzhledem k potížím při distribuci nemohu vzorek považovat za 

reprezentativní, neboť odpovědi pochází pouze od té části knězů (farářů a farářek), kteří projevili 

ochotu pomoci a zúčastnit se šetření. Tedy je pravděpodobné, že výsledky od knězů, kteří odmítli 

spolupráci a neposkytli žádné informace o své práci, by byly odlišné. 

Vzhledem k tomu, že většina respondentů, kteří vyplnili dotazník, byli kněží ve věku přes 35 let a 

ve své praxi působili více jak 10 let, lze předpokládat, že šlo již o zkušené duchovní s 

dlouhodobou praxí a údaje od nich získané mají svou nezanedbatelnou hodnotu.  

 

5.1.4 Hodnocení dotazníkového šetření 

Kněží měli celkem vyplnit 10 otázek v první části dotazníku, který obsahovat otázky uzavřené, 

polootevřené a otevřené. V druhé části měli respondenti odpovědět na otázky ze 

standardizovaného dotazníku MBI, jenž obsahoval 22 otázek. Zajímavé bylo i to, že respondenti 

často k dotazníkům připisovali k otázkám své připomínky či zkušenosti ze své duchovenské praxe. 

Tyto jimi uvedené informace mi pak posloužily k podrobnějšímu zpracování jednotlivých otázek. 
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5.2 Přehled výsledků a jejich interpretace 

Každý z respondentů (knězů) v dotazníku (viz. Příloha 6) uvedl svůj věk, pohlaví, náboženské 

vyznání a délku své duchovenské praxe. Zároveň se při zpracovávání odpovědí vycházelo též 

z pojednání o dotazníku MBI od Z. Žídkové (viz. Příloha 7), zde ovšem přeformulovaném tak, aby 

odpovídal potřebám šetření o syndromu vyhoření u kněží. Vzhledem k formulovaným hypotézám bylo 

třeba rozdělit respondenty do tří kategorií na základě věku a délky praxe. Na základě toho, jak 

respondenti odpovídali, vznikly tři kategorie a to: 1. kněží do 35 let věku, kteří v duchovenské sféře 

nepracují déle jak 10 let; 2. kněží starší 35 let s praxí nad 10 let; 3. kněží, kterým je nad 35 let, 

ale jejich duchovenská praxe činí méně jak 10 let (viz. Graf 1). Toto rozdělení je v tabulkách 

uvedeno jako „kategorie 1., 2. a 3“. Na základě toho, jak respondenti odpovídali, nebylo třeba dalšího 

rozdělení ve vztahu k věku a praxe. Tyto údaje společně s rozdělením na muže a ženy a konfese je 

uvedeno v tabulce 1. 

Průzkumu se tedy zúčastnilo 41 (59,4%) mužů a 28 (40,6%) žen, přičemž nejvíce respondentů 

(53,6%) bylo v kategorii 2., tedy ti, kterým je přes 35 let a mají za sebou delší jak 10tiletou 

duchovenskou praxi. Dále 26,1% respondentů v kategorii 1. a 20,3% v „kategorii 3“. 

 

Otázka č. 5. Další (máte-li) jiné než duchovenské povolání? 

Výsledky odpovědí na tuto otázku jsou zaznamenány v tabulace 2 a 3. Celkem 17 respondentů 

(z toho 4 ženy a 13 mužů) uvedlo, že mají i jiné než duchovenské povolání. Z tohoto počtu se nejvíce 

objevovalo jako další povolání práce sociálního pracovníka a to ve 35,3% (v 57,1% z „kategorie 1“) 

a v další pomáhající profesi práce učitele  v 11,7% a práce zdravotního bratra v 5,9%. Mezi dalšími 

zmiňovanými profesemi byly většinou jedním a ve dvou případech respondenty zmíněny profese: 

andragog, PC grafik, ekonom, stavbyvedoucí, noční hlídač, řezbář, kominík, divadelní technik. 

Z tabulky 3 vyplývá kolik respondentů pracuje i v jiném než duchovenském povolání, přičemž 

je zohledněn nejen věk a délka praxe respondentů, ale v tabulce 3b také jejich konfese, pohlaví a 

nakonec i celkový skór. Nejvíce jsou zaměstnaní i v jiné než duchovenské sféře respondenti 

z „kategorie 1“ (38,9%)  a „kategorii 3“ (28,6) a v „kategorii 1“ jsou nejvíce zaměstnáni i v jiném než 

duchovenském povolání duchovní z církve Československé husitské (29,4%). Výsledky jsou vždy 

procentuálním skórem pracujících respondentů i v jiném než duchovenském povolání za každou 

jednotlivou „kategorii“. 
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Otázka č. 6. Přibližně kolik hodin týdně věnujete práci? 

U této otázky byly na základě všech odpovědí a v souvislosti s formulací hypotézy č.2 

vytvořeny tři kategorie odpracovaných hodin za týden: 1. pod 42,5 hodin za týden; 2. mezi 42,5 – 59 

hodin za týden; 3. nad 60 hodin týdně (viz. tabulka 4). 

Nadpoloviční většina respondentů odpověděla, že za týden věnuje práci 42,5 až 59 hodin. 

Z „kategorie 1“ tak odpovědělo 78,6% respondentů-mužů a zároveň je to procentuálně nejvyšší 

výsledek. Naopak u respondentů – žen byl tento nejvyšší výsledek naměřen v „kategorii 3“ a to 

55,6%, zatímco u mužů byl v této kategorii nejvyšší skór naměřen u možnosti, že respondenti tráví 

v práci méně než 42,5 hodin týdně. Tedy ženy starší 35 let s praxí kratší než 10 let věnují práci více 

času než muži z této kategorie. Procentuálně nejvíce respondentů, kteří odpověděli, že v práci tráví 

více jak 60 hodin za týden, byly ženy z „kategorie 2“. 

Kolik hodin za týden tráví v práci respondenti dle tří „kategorií“ bez ohledu na konfesi a 

pohlaví, je zaznamenáno v tabulce 4b. Zde se ukazuje, že respondenti z „kategorie 1“ tráví ze 72% 

v práci za týden více jak 42,5 hodin. V „kategorii 2“ pracuje nad 42,5 hodin 48,6% a v „kategorii 3“ 

tráví v práci za týden více jak 42,5 hodin 42,9%, ovšem stejné procento respondentů z této kategorie 

tráví v práci méně jak 42,5 hodin za týden, čímž výrazně převyšuje respondenty z ostatních dvou 

kategorií. 

Tabulka 5 ukazuje závěrečný souhrn k této otázce, z které vyplývá, že z celkového počtu 

všech respondentů 69 pracuje ještě v jiném povolání než duchovenském celkem 17 respondentů – 

mužů i žen, z nichž ani jeden nepracuje méně jak 42,5 hodin za týden, 17,6% pracuje 42,5 až 59 hodin 

týdně a nejvíce, tedy 82,4% respondentů pracuje nad 60 hodin týdně. 

V tabulce 5b je pak ukázáno kolik hodin týdně těchto 17 respondentů, pracujících i mimo 

duchovenskou sféru, tráví se svou rodinou a přáteli, a kolik s jinými duchovními. Naprostá většina 

64,8% odpovědělo, že s rodinou týdně tráví pouhých 1 – 5 hodin. A s jinými duchovními pak více jak 

polovina (52,9%) tráví taktéž 1 – 5 hodin týdně, nezanedbatelné je i počet respondentů (35,3%), kteří 

tráví s jinými duchovními 6-10 hodin týdně, a 11,8% respondentů dokonce s jinými duchovními tráví 

více jak 35 hodin za týden.  Zajímavé je, že jeden z respondentů v dotazníku uvedl, že důvod proč 

tráví poměrně hodně času s jinými duchovními, je dáno tím, že i jeho manželka je farářkou. 

 

Otázka č. 7. Jakým způsobem nejčastěji trávíte svůj volný čas? 

Mezi nejčastější odpovědi, jenž jsou zaznamenány v tabulce 6, patřilo, že svůj volný čas tráví 

s rodinou, přičemž tuto možnost uvedlo celkem 85,7% žen (nejvíce ženy starší 35 let; u těchto žen 
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také převládá možnost trávení volného času s přáteli, návštěvami či další studium a četba knih) a 

34,1% mužů (nejvíce ti, kterým je přes 35 let a jejich praxe je kratší než 10 let; u těchto mužů také 

převládá jako možnost odpočinku duchovní relax, modlitby). Muži z „kategorie 1“ (celkem 50%)  

ponejvíc volného času tráví sportem a kulturou, ovšem také u ostatních „kategoriích“ se jedná o 

významný způsob trávení volného času, odpočinku. Nejméně zmiňované pak byly možnosti trávení 

času u PC techniky či televize, dále hudba a zpěv. 

 

Otázka č. 8. přibližně kolik hodin týdně trávíte s jinými duchovními; s rodinou a přáteli? Jak 

tento čas vnímáte? 

V tabulce 7 jsou kategorie strávených hodin za týden rozděleny do skupin podle toho, jak 

respondenti odpovídali nejčastěji. A v tabulce 8 je zaznamenáno, jak respondenti odpovídali, když 

vybírali z jednotlivých možností, přičemž mohli zakroužkovat všechny možnosti u každé 

z jednotlivých otázek. Nejvíce (53,6%) respondentů odpovědělo, že tráví s jinými duchovními pouze 1 

– 5 hodin týdně.  Jako druhou nejčastější možnost ženy zvolili 6-10 hodin týdně, zatímco muži jako 

druhou nejčastější možnost napsali, že s jinými duchovními tráví za týden mezi 10-35 hodinami. 

Přičemž muži i ženy tento čas vnímají nejvíce jako podporu, odpočinek, odreagování a rozvoj 

osobnosti, v pouhých 14,5% jako další profesní zátěž. 

Na otázku kolik hodin v týdnu respondenti tráví se svou rodinou a přáteli, byl vyrovnaný 

výsledný čas u možnosti 1 - 5  hodin za týden, 6 – 10 hodin za týden a 10 – 35 hodin za týden. Tedy 

jen 17,4% ze všech respondentů tráví se svou rodinou a přáteli přes 35 hodin týdně. Přičemž 

z výsledků lze vyčíst, že to jsou muži (39%), kteří nejvíce odpověděli, že s rodinou a přáteli tráví 

pouhých 1-5 hodin za týden. Za to ženy nejvíce (39,3) odpověděly, že s rodinou tráví 10-35 hodin 

týdně, a v 32,1% dokonce více jak 35 hodin. Přičemž je tento čas respondenty hodnocen jako čas 

podpory, odpočinku a odreagování se či rozvoj osobnosti. U žen je zde výrazně vysoké procento 

(53,6%), kdy tento čas vnímají jako další profesní zátěž. 

 

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

Pocit schopně a adekvátně reagovat na situace je důležitým činitelem ve vzniku pracovního 

stresu, který významným způsobem může přispívat ke vzniku syndromu vyhoření. Na tuto otázku 

respondenti odpovídali buďto „ano“, „ne“, nebo „občas“. Přičemž muži nejčastěji odpovídali „ne“, 

tedy že se do těchto situací nedostávají 53,7%, nejvíce však takto odpovídali muži z „kategorie č.3“, 

tedy ti, kteří jsou starší 35 let a jejich duchovenská praxe je méně jak 10 let. Ženy naopak nejvíce 
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odpovídali „ano“ 42,8% nebo „občas“ 39,3%. Je zde tak poměrně čitelný rozdíl ve vnímání 

adekvátnosti řešení zátěžových situací plynoucích ze svého povolání mezi ženami a muži. Tyto 

poznatky jsou uvedeny v tabulce 9. 

 

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

Z tabulky 10 vyplývá, že 85,7 % dotazovaných žen a 70,8 % dotazovaných mužů zná pojem a 

rizika syndromu vyhoření. Při zaměření se na konfese respondentů, vyplývá, že 100% informovanost 

je u duchovních z církve Českobratrské evangelické. Nejnižší výsledky jsou pak zjistitelné u 

duchovních z církve Římskokatolické a to nejméně v „kategorii 3.“ Celková znalost syndromu 

vyhoření u všech 69 respondentů činí 76,8%. 

Z tabulky 10b pak vyplývá, jak jsou na tom s informovaností o syndromu vyhoření 

respondenti podle jednotlivých „kategorií“, přičemž je vyrovnané skóre. Nejvíce informovaní jsou 

respondenti (muži i ženy) z „kategorie 1“ (83,3%), pak z „kategorie 2“ (75,7%) a pak z „kategorie 3“ 

(71,4%). 

V tabulce 10c jsou srovnány údaje těch respondentů, kteří mají i jiné než duchovenské 

povolání a výsledky ukazují, že 52,9% z nich je ohroženo syndromem vyhoření a zároveň, že 82,4% 

z nich je obeznámeno s pojmem a riziky syndromu vyhoření. 

 

5.3 Zpracování dat dotazníku MBI 

V tabulkách 11 – 16  jsou uvedené výsledky ze standardizovaného dotazníku MBI, jenž byl 

pro účely této práce použit. Míra ohrožení syndromem vyhoření je rozdělena zvlášť na míru ohrožení 

u žen a u mužů, a zjištění sféry syndromu vyhoření, která převládá u respondentů žen a mužů. Přičemž 

jsou do tabulky zaznamenáni všichni ti respondenti, kteří jsou syndromem vyhoření ohroženi již od 

mírného ohrožení (viz. příloha…vyhodnocování dotazníku), neboť již i takový jedinec je 

v nezanedbatelném a přímém ohrožení syndromem vyhoření.  

V tabulce 11 je zaznamenáno, jak jsou syndromem vyhoření ohrožené ženy a v tabulce 13. jak 

jsou ohroženi muži, a to dle kategorií rozdělených podle věku a délky praxe a podle konfese. 

Z výsledků vyplývá, že především ženy z „kategorie 2“ jsou z 60% ohrožené syndromem vyhoření, v 

„kategorii 1“ 25% a v „kategorii 3“ 22,2% ohrožených. U mužů jsou nejvíce ohroženi z 50% muži z 

„kategorie 1“, z 40,9% v „kategorii 2“ a 20% v „kategorii3“. Celkový skór ukazuje tabulka 12 a 14, 

kde se ukazuje celkový procentuální výsledek ohrožených syndromem vyhoření. U žen je to 42,9% a u 
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mužů 41,5%. Z celkového počtu 69 respondentů je tak ohroženo syndromem vyhoření 42%, jak je 

uvedeno v tabulce 11b. Z této tabulky lze také vyčíst, jak jsou syndromem vyhoření ohroženi faráři 

z církví Českoslovenké husitské a Českobratrské evangelické, tedy těch, kde je celibát otázkou 

dobrovolnosti a jejich duchovní tak mohou zakládat vlastní rodiny. Celkové procentuální skóre 

ohrožených syndromem vyhoření z těchto dvou církví je 42,6%. Z církve Římskokaolické (kde je 

celibát u knězů povinný) je toto skóre 40,9%. Pokud bychom se zaměřili pouze na faráře z řad mužů, 

tak i zde jsou výsledky obdobné a liší se pouhým 1,2% (CČSH + ČEC = 42,1% a ŘKC = 40,9%). 

Celkový počet ohrožených syndromem vyhoření, rozdělený do tří katogorií na základě věku a 

délky a praxe je uveden v tabulce č. 15. Syndromem vyhoření jsou nejvíce ohroženi respondenti z 

„kategorie 2“ ve 48,6%, poté respondenti v „kategorii1“ v 44,4% a nejméně v „kategorii“ 21,4%. 

Z tabulky 16 jde dále určit v jaké ze tří sfér (dle dotazníku MBI) syndromu vyhoření jsou více 

ohroženy ženy a v jaké muži. U žen, které jsou ohroženy syndromem vyhoření, tak z 50% se tak děje 

ve sféře emocionálního vyčerpání, u 41,7% vyhoření v oblasti osobního uspokojení a v 8,3% ve sféře 

depersonalizace. U mužů oproti tomu převládá sféra vyhoření v oblasti osobního uspokojení (53%), 

29,4% v oblasti emocionálního vyčerpání a 17,6% depersonalizace. 

 

5.4 Diskuse 

Dotazníkovým šetřením byly získány výsledky, jenž byly popsány a zpracovány do tabulek. 

Vzhledem i k nízkému počtu respondentů nelze tyto výsledky považovat za statisticky významné a 

nelze je tedy brát jako všeobecně platné. Je však možnost brát je v potaz jen v souvislosti s těmito 

konkrétními skupinami a vztahovat je pouze na ně. 

Pro účelné vyhodnocování průzkumu byly respondenti rozděleni do tří základních skupin 

podle věku a délky praxe. Dále byla věnována pozornost pohlaví respondentů a schopnosti vyrovnávat 

se s některými pracovními úskalími, jenž jejich duchovenská služba přináší. Vše bylo zaměřeno na 

souvislost k míře ohrožení syndromem vyhoření. Z vyhodnocení standardizovaného dotazníku MBI 

vyšlo, že syndromem vyhoření je ohroženo 42% z celkového počtu respondentů, přičemž rozdíl mezi 

ženami a muži byl pouhé 1,4% pro ženy. Nelze tak učinit jasný závěr, zda jsou syndromem vyhoření 

více ohroženy ženy nebo muži. Tedy hypotéza č. 1 se nepotvrdila. To je ovšem v souladu s názory 

některých odborníků, jenž nečiní při posuzování syndromu vyhoření rozdíl mezi pohlavím, neboť 

doposavad nebyl prokázán žádný výrazný rozdíl (MAROON, 2012, s. 43). 

Zajímavý se zdá dílčí údaj, který z průzkumu vzešel, tedy že nejvíce jsou ohroženy 

syndromem vyhoření ženy, které jsou starší 35 let (60%) a ve službě jsou déle než deset let. Zatímco u 
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mužů jsou nejvíce ohroženi mladší 35 let (50%), kteří jsou na začátku své služby, tedy jejich praxe je 

kratší než 10 let. Přičemž by to potvrzovalo obecně platná teoretická tvrzení, že syndromem vyhoření 

jsou nejvíce ohroženi mladí lidé, kteří jsou ve svém povolání krátce a pak ti, jenž mají za sebou 

dlouholetou praxi (MAROON, 2012, s. 43).  Dále by tento rozdíl mohl být dán těmi výsledky, ke 

kterým se v rámci průzkumu také dospělo. Tedy, že mladí kněží na začátku své služby v 78,6% pracují 

více jak 42,5 hodin týdně. Ženy starší 35 let a s dlouhodobou praxí zas uvedly ve 53,5% že tráví 

v zaměstnání více jak 42,5 hodin za týden a nezanedbatelný je také údaj, že 33,3% z celkové počtu 

těchto žen tráví v práci týdně nad 60 hodin. Pokud zohledníme výsledek, že nejnižší míru ohrožení, 

jak u žen, tak u mužů zaznamenáváme u „kategorie 3“, tedy těch kteří jsou starší 35 let, ale mají kratší 

než 10tiletou praxi, tak lze usuzovat, že hypotéza č. 2 byla potvrzena, neboť v celé „kategorii 1“ jsou 

respondenti ohroženi syndromem vyhoření z 44,4% (vypočítáno z celkového / stoprocentního/ počtu 

všech respondentů v dané kategorii podle věku a délky praxe, přičemž byl jejich součet posléze 

vydělen počtem respondentů ohrožených syndromem vyhoření v té dané kategorii) a v „kategorii 2“ 

dokonce 48,6%. Z toho tedy také vyplývá, že nejvíce jsou ohroženi ti respondenti, kteří jsou starší 35 

let a ve svém povolání působí již řadu let a jsou tak více „opotřebovaní“. 

Na základě těchto výsledků by se dalo domnívat, že duchovní z „kategorie 3“, kteří jsou starší, 

můžou být i lépe teoreticky a prakticky vybavení na své povolání a vzhledem k tomu, že nejsou ve 

službě „příliš“ dlouho, mohou být méně opotřebovaní a více nadšení, motivování pro svou pomáhající 

službu druhým. S tím může souviset také otázka, zda mají duchovní pocit, zda se dostávají do situací, 

které nejsou schopni adekvátně řešit. U respondentů v „kategorii 3“ se u odpovědi „ano“ ukazují 

nejnižší zastoupení a u mužů dokonce 0%. Pocit, že adekvátně plní pracovník své povolání, je 

důležitým preventivním faktorem vůči vzniku jak stresu, tak i syndromu vyhoření (KEBZA, 

ŠOLCOVÁ, 1998, s. 16 ). Zajímavé tedy je, že muži z „kategorie 1“, tedy té kategorie, jež je dle 

výsledku průzkumu jednou z nejohroženějších syndromem vyhoření, si tito respondenti z 57,2% 

myslí, že se nedostávají do situací, které by nebyli schopni adekvátně řešit. Otázkou ovšem zůstává, 

nakolik jsou schopni uvědomit si, určitá úskalí své profese a připustit jejich nezvládání. 

V souvislosti s otázkou, kolik hodin týdně tráví respondenti v práci, lze uvést problematiku 

těch, kteří pracují paralelně v nějakém dalším zaměstnání a nemají tak dostatek času na odpočinek a 

trávení volného času. Z výsledků průzkumu vychází, že druhé zaměstnání má celkem 17 respondentů 

z celkových 69, z nichž 52,9% pracuje v další pomáhající profesi a 82,4%tráví v zaměstnání více jak 

60 hodin týdně. Zajímavé, nikoliv podstatné, je zjištění, že nejvíce, tedy 47% těch, kteří mají i jiné než 

duchovenské povolání, jsou duchovní z CČSH. Zároveň bylo zjištěno, že nejen těchto 17, ale i dalších 

20 respondentů tráví v práci víc jak 42,5 hodin týdně.  
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Při bližším prozkoumání, kolik času tráví s jinými duchovními, rodinou a přáteli těchto „na 

více frontách“ zaměstnaných 17 respondentů, bylo zjištěno, že 64,8% tráví pouhých 1 – 5 hodin za 

týden s rodinou a přáteli, což je významné vzhledem k teoretickým poznatků o potřebě sdílení 

s druhými, mít kolem sebe blízké, které je berou takové jací jsou a chápou jejich službu, jsou dle 

většiny autorů výrazným prvkem v prevenci proti syndromu vyhoření (CUTHBERT, 2012, s. 15). 

Z průzkumu ovšem také vychází, že respondenti svůj volný čas nejčastěji tráví právě s rodinou 

a přáteli, dále sportem či kulturou. Zdá se tedy, že tato složka relaxace a vytváření funkční sociální sítě 

je pro respondenty (faráře) velmi důležitá a vítaná. Zároveň tito samí respondenti tráví málo času 

s jinými duchovními,  52,9% z nich s nimi tráví jen 1 – 5 hodin za týden. Jedná se tedy o poměrně 

malý časový úsek v povolání respondentů – farářů, neboť čas strávený s ostatními duchovními a 

podpora z jejich strany je velmi důležitá jako prevence vyhoření (MINIRTH, 2011, s. 72). Zvláště 

když přihlédneme k tomu, že 92,6% mužů a 75% žen vnímá čas strávený s ostatními duchovními spíše 

za odpočinek, podporu a rozvoj osobnosti a jen zřídka jako další profesní zátěž. 

Z výsledků také vychází, že téměř polovina ze všech respondentů tráví s rodinou více jak 10 

hodin týdně. Přičemž u 32% žen je tento čas delší než 35 hodin za týden. Avšak vedle podpory, 

odpočinku a možnosti osobnostního růstu, ženy vnímají tento čas s rodinou v 53,6% za další profesní 

zátěž. Potěšující tak může být výsledek, že i přesto nejsou ženy ohroženy syndromem vyhoření více 

než muži. 

Důležité bylo zkoumat, jak  je oněch 17 pracovně velmi vytížených respondentů, kteří tráví 

s rodinou, přáteli, ale i dalšími duchovními málo času, ohroženi syndromem vyhoření. Výsledky 

ukazují, že 52,9% z nich je ohroženo syndromem vyhoření, což by do značné míry mohlo být 

způsobeno tím, že 82,4% z nich je obeznámena s riziky syndromu vyhoření a tudíž, jak tvrdí i odborná 

literatura (CUTHBERT, 2012, S. 112), mohou být lépe připraveni na všechna úskalí, s nimiž jejich 

profese souvisí a tak se jim dokáží lépe a včas vyvarovat. Z toho vyplývá, že ani hypotéza č. 3 

nebyla zcela prokázána. Tedy polovina z těchto respondentů, i když mnoho času věnuje práci a málo 

odpočinku, je přesto syndromem vyhoření ohrožena méně než polovina z nich. Tedy lze se domnívat, 

že i krátký odpočinek pomůže, aby se jedinec zregeneroval a byl tak méně ohrožen syndromem 

vyhoření.  

I když to nebylo cílem průzkumu, přesto je možné porovnat, jestli jsou syndromem vyhoření 

ohroženi spíše kněží z tzv. necelibátních církví (CČSH a ČCE) či z církve ŘKC, kde je celibát 

povinný. Skóre u obou bylo velmi vyrovnané, lišilo se pouhým 1,1%. A o 1,2% pokud bychom 

porovnávali jen muže. Toto celkové skóre ukazuje, že kdybychom chtěli mezi sebou porovnávat 

„výhodnost“ celibátu, popř. založení vlastní rodiny, jako výrazné ovlivnění vzniku či prevence 

syndromu vyhoření, byl by tento výsledek vyrovnaný.  
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Dále bylo možné z výsledků průzkumu zjistit v jaké sféře (dle MBI) spíše vyhořívají muži a 

v jaké ženy. U žen byl nejvyšší skór (50%) zaznamenán ve sféře emocionálního vyčerpání a hned za 

ním (ve 41,7%) vyčerpání v oblasti osobního uspokojení. Vyčerpání osobního uspokojení u 

respondentů mužů převládla s 53% a ostatní dvě sféry měly v podstatě vyrovnané skóre. Otázka toho, 

proč muži spíše vyhořívají v oblasti osobního uspokojení, může vycházet z jejich potřeby se ve svém 

zaměstnání realizovat, vědět, že dobře vykonávají svou práci. Výsledek, že ženy spíše vyhoří v oblasti 

emocionální, jakoby potvrzuje všeobecně přijatá tvrzení, že ženy jsou více zaměřené na citovou 

stránku člověka, tedy jsou více prosociální než muži a mají vyšší potřebu o druhé pečovat (MAROON, 

2012, s. 43). Navíc starší ženy už mají odrostlé děti a tak mají více času se zaměřit na své klienty. U 

žen i mužů dosáhla možnost vyhoření ve sféře depersonalizace nejnižšího zastoupení. Dá se tak 

s potěšením konstatovat, že i přes náročnost práce v pomáhající profesi, si duchovní ve většině 

případech dokázali udržet „zdravý vztah“ ke svěřeným klientům a ke svým věřícím. 

 

5.5 Vyhodnocení hypotéz 

 

H 1: Ženy v kněžské službě jsou, díky většímu tlaku a vysokým nárokům na poli profesním a 

rodinném, více ohroženy syndromem vyhoření než muži v kněžské službě. 

 

Výsledky vzešlé z dotazníkového průzkumu tuto hypotézu nepotvrdily, tedy ženy v kněžské 

službě nejsou více ohrožené syndromem vyhoření než muži. Rozdíl v ohrožení syndromem vyhoření 

byl pouhé 1,4 procenta, tedy jen o takto malé procento jsou ženy více ohrožené. I když tedy 

z průzkumu vyplynulo, že není rozdíl mezi pohlavími v celkovém souhrnu všech respondentů, 

zajímavý je dílčí údaj, že ženy ohrožené syndromem vyhoření z 60% spadají do kategorie starší 35 let 

a mají za sebou více jak 10tiletou praxi, zatímco u mužů je výsledek opačný, vyhořívají spíše mladí 

faráři do 35ti let, jenž nejsou ve své službě ani 10 let. Tyto výsledky tedy do značné míry potvrzují 

teoretické poznatky uvedené v literatuře, že vyhořívají mladí, často zpočátku velmi nadšení a 

motivovaní lidé, kteří ale postupem času ztrácejí své ideály a možnost vzniku syndromu vyhoření se 

zvětšuje, jedinec se „vyčerpává“. Tento výsledek, že vyhořívají spíše mladí muži a starší ženy by 

potvrzoval také poznatek z průzkumu, že právě tyto skupiny tráví v zaměstnání nejvíce času a nemají 

tak dostatek prostoru na odpočinek a „dobytí sil“. Navíc 80% těchto žen odpovědělo „ano“ nebo 

„občas“ na otázku, zda mají pocit, že se dostávají do situací, které nejsou schopny adekvátně řešit, což 

by mohlo mít výrazný vliv na vznik syndromu vyhoření. U mužů se však tato úměra nepotvrdila, 

neboť nadpoloviční většina začínajících mladých farářů odpověděla, že nepociťují, že by se dostávali 

do situací, jenž nejsou schopni řešit. A tak i když hypotéza potvrzena nebyla, přesto přinesl průzkum 

zajímavý výsledek o rozdílu míry ohrožení syndromem vyhoření mezi ženami a muži v závislosti na 
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věku a délce praxe. O možných důvodech, které dospěly k tomuto výsledku je pojednáno v diskuzi, 

kde je zmíněn ověřený údaj, že muži jsou více zaměřeni na úspěchy v zaměstnání, zatímco ženy jsou 

více prosociální. Navíc ženy ve středním věku často už mají děti odrostlé a tak se více soustředí na své 

klienty. 

 

2 H: Syndromem vyhoření jsou více ohroženi ti duchovní, kteří jsou na začátku své 

duchovenské praxe a pak ti, jenž jsou ve svém povolání již mnoho let. 

 

Tato hypotéza souvisí do značné míry s výsledky první hypotézy, kde došlo k jejímu 

potvrzení, avšak s tím rozdílem, že nejvíce jsou ohroženi syndromem vyhoření mladí faráři do 35 let 

věku s praxí do deseti let a ženy nad 35 let s praxí delší deset let. Ovšem i tehdy, sečtou-li se celkové 

výsledky všech respondentů (mužů i žen), je tato hypotéza potvrzena, neboť v celé „kategorii1“, tedy 

duchovní do 35 let věku s praxí ani ne deset let, jsou ohroženi syndromem vyhoření ve 44,4% a 

respondenti z „kategorie 2“, tedy starší 35 let a s dlouhodobou praxí jsou ohroženi ve 48,6%. A 

v pouhých 21,4% jsou ohroženi respondenti z „kategorie 3“, tedy ti, kterým je nad 35 let, ale v praxi 

nejsou ani deset let. Tedy syndromem vyhoření jsou nejvíce ohroženi ti duchovní, kteří jsou na 

začátku své duchovenské praxe, a pak ti, jenž jsou ve svém povolání mnoho let. A procentuální skóre 

u všech kategorií také potvrzuje, že zde není ani 50ti procentní ohrožení všech respondentů v každé ze 

dvou nejvíce ohrožených kategorií (1 a 2). Výsledek může mít souvislost s údaji vzešlými z průzkumu 

o tom, kolik hodin týdně tráví respondenti v práci, přičemž respondenti v „kategorii 1“ uvedli 

v 72,2%, že v práci tráví více jak 42,5 hodiny týdně a ve 22,2% více jak 60 hodin týdně. Respondenti 

v „kategorii 2“ ve 48% tráví v práci týdně více jak 42,5 hodin a ve 32,4% více jak 60 hodin. V poměru 

ke „kategorii 3“ je to značný rozdíl, neboť zde respondenti odpověděli ve 42,9%, že tráví v práci méně 

jak 42,5 hodin, tedy lze předpokládat, že nejsou tolik z práce vyčerpaní a mají tak více času na 

regeneraci a odpočinek.  

 

Počet hodin za týden strávených v práci má vliv na míru ohrožení syndromem vyhoření, což 

potvrzuje výsledek průzkumu, proč jsou také nejvíce ohroženi mladí duchovní s krátkou praxí, neboť 

u nich byl naměřen nejvyšší procentuální skór, že v práci tráví více jak 42,5 hodin (78,6%) a více jak 

60 hodin za týden (21,4%). A u nejvíce ohrožených žen z „kategorie 2“, jenž v práci tráví více jak 

42,5 hodin za týden  v 53,3% a více jak 60 hodin v 33,3%, což jsou výsledky procentuálně vyšší než u 

mužů z této kategorie. 
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H 3: Duchovní mají často kromě svého duchovenského povolání ještě další povolání a to opět 

ve sféře pomoci druhým. Tito duchovní tak často pracují nad rámec obvyklých 42,5 hodin za týden a 

nemají tak dostatek času na relaxaci, a proto jsou více ohroženi syndromem vyhoření.  

 

Respondenti na otázku, zda mají i jiné než duchovenské povolání odpověděli v 17 případech, 

že „ano“, přičemž devět z nich pracuje v další pomáhající profesi (sociální pracovníci, učitelé a 

zdravotní bratr). Mezi další zaměstnání respondenti uvedli povolání: andragog, PC grafik, ekonom, 

stavbyvedoucí, noční hlídač, řezbář, kominík, divadelní technik. Z těchto pracujících respondentů i 

mimo duchovenské povolání uvedlo v 82,4%, že v práci tráví více jak 60 hodin do týdne a 17,6% více 

jak 42,5 hodin za týden. Dále tito respondenti uvedli v 52,9%, že s jinými duchovními tráví jen 1 – 5 

hodin do týdne. A s rodinou tráví 1 – 5 hodin do týdne celkem 64,8% z těchto respondentů, a tento čas 

vnímají především jako odpočinek, odreagování, podporu a rozvoj osobnosti. Při zaměření se na to, 

jakým způsobem duchovní tráví svůj volný čas, nejčastěji odpovídali, že s rodinou (85,7%), s přáteli, 

sportem, kulturou, duchovní relaxací, četbou a dalším studiem a v neposlední řadě je pro ně 

odpočinkem hudba a zpěv. Pokud porovnáme všechny tyto dílčí výpočty vyšlé z průzkumu, můžeme 

tak usuzovat, že hypotéza byla z části potvrzena. Někteří duchovní, zde celých 24,6%, má i jiné než 

duchovenské povolání, z toho 52,9% v další pomáhající profesi, z nichž naprostá většina (82,4%) tráví 

v práci více jak 60 hodin za týden, z čehož lze usuzovat, že mnoho času na odpočinek nezbývá. 

Celkový počet ohrožených syndromem vyhoření u těchto 17 respondentů činí 52,9%, čímž převyšuje 

průměrnou míru ohrožení syndromem vyhoření u všech respondentů o necelých deset procent. Tedy 

tito respondenti jsou více ohroženi, ale není tento nárůst o tolik větší, což lze přisuzovat i vysoké 

(82,4%) informovanosti těchto respondentů o pojmu a úskalích vyhoření, což se jeví jako velmi 

výrazný preventivní činitel proti jeho vzniku. 

 

 

5.6 Závěr z průzkumu 

Tento průzkum byl zaměřen na zkušenosti kněží (farářů) ze tří největších církví u nás: 

Československé husitské, Českobratrské evangelické a Římskokatolické. Cílem průzkumu bylo zjistit, 

nakolik jsou tito duchovní ve svém povolání ohroženi syndromem vyhoření, které vlivy mohou 

působit zátěžově a které naopak pomáhají jedinci v této specifické pomáhající profesi ponechat si a 

dále rozvíjet zdravý a přínosný postoj ke svému povolání a být tak oporou a duchovním vedením pro 

sobě svěřené věřící. 

Dotazník, který duchovní vyplňovali, se skládal ze dvou částí. V první byly kladeny otázky 

otevřené a polootevřené a zaměřovaly se především na věk, pohlaví, délku praxe, informovanosti o 
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problematice syndromu vyhoření a možnosti trávení volného času. V druhé části byl respondentům 

předložen standardizovaný dotazník MBI (Maslach Burnout Inventory), který zkoumal nakolik a 

v jaké ze tří sfér vyhoření je jedinec ohrožen. 

Z odpovědí, které kněží uvedli do dotazníku lze vyvodit závěr, že téměř osmdesát procent 

z nich jsou informováni o možnosti vzniku syndromu vyhoření ve svém povolání. A tak i když téměř 

třetina má i další povolání, nedostatek času na odpočinek a málo času na sdílení s dalšími duchovními, 

jenž by mohlo mít funkci evaluace a intervize, nejsou tito duchovní ohroženi syndromem vyhoření 

více jak v 42%. Z výsledků průzkumu tedy vychází skutečnost, že zvýšené pracovní nasazení a zátěž 

hraje důležitou roli ve vzniku syndromu vyhoření, to ale může být kompenzováno vlivem zvyšování 

povědomí o syndromu vyhoření, seznamováním s možnostmi prevence a se zásahy třeba v již 

vzniklém syndromu vyhoření. To potvrzuje také zjištění, že jsou to právě duchovní z církve 

Českobratrské evangelické (neboť právě tato církev má rozsáhlý projekt věnující se duchovním 

v rámci prevence syndromu vyhoření) jež byly procentuálně nejméně ohroženi syndromem vyhoření a 

zároveň ve 100% informováni o pojmu a riziku syndromu vyhoření.  

Duchovní také odpovídali v 85,7%, že svůj volný čas tráví s rodinou, jenž jim dodává 

podporu, odpočinek, odreagování a rozvoj osobnosti. Zde ovšem bylo zajímavé zjištění, že ženy starší 

35 let s dlouholetou praxí tento čas v 53,6% případů vnímají jako další profesní zátěž, což zřejmě má 

také za následek, že právě tato skupina žen farářek jsou nejohroženější skupinou. Celkem se ocitlo 

alespoň v mírném ohrožení syndromem vyhoření 60% z nich, což je procentuálně nejvyšší výsledek ze 

všech skupin podle věku, pohlaví a délky praxe. Tento poznatek nebyl původně cílem zjišťování, 

přesto patří mezi velmi zajímavá zjištění tohoto průzkumu. 

Bylo rovněž prokázáno, podle původních předpokladů, že nejvíce ohroženými skupinami jsou 

duchovní mladší 35 let do 10ti let praxe (44,4% ) a pak duchovní nad 35 let s praxí nad 10 let praxe 

(48,6% ). Nejméně ohroženou se tak stala třetí skupina, tedy duchovní starší 35 let s praxí do 10 let 

praxe (21,4%). Tedy míra ohrožení syndromem vyhoření nejvíce souvisí s věkem a délkou praxe, ale i 

s pohlavím a též s informovaností o riziku vyhoření. Naproti tomu se neprokázala souvislost 

s dobrovolností či povinností celibátu. 

Pozitivním zjištěním bylo, že i přes náročnost práce, především u těch kněží, kteří mají i jiné 

než duchovenské povolání, že jsou jen o necelých 10% více ohroženi syndromem vyhoření než 

celkový skór u všech respondentů. A že i přesto si tito duchovní udržují zdravý vztah ke svým 

klientům, tedy byla naměřena velmi nízká hodnota rizika vyhoření ve sféře depersonalizace (jen 

13,8%). Zajímavé ovšem bylo zjištění, že ženy vyhořívají spíše ve sféře emocionální, zatímco muži 

jsou nejvíce ohroženi v oblasti osobního uspokojení z práce.  
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Z dotazníků, které se mi vrátily, jsem získala mnoho zajímavých informací, přesto je však 

nutné brát v úvahu nereprezentativnost vzorku respondentů, tedy že nelze výsledky zevšeobecňovat a 

vztahovat na jiné skupiny, než u kterých bylo dotazníkové šetření provedeno. A jsem si vědoma, že by 

bylo třeba tuto problematiku pro získání validních informací více rozpracovat. Přesto se domnívám, že 

některá zjištění jsou přinejmenším zajímavá a ve většině se shodují s obecně platnými teoretickými 

podklady.  
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Závěr  

Ve své diplomové práci jsem se věnovala syndromu vyhoření a jeho dopadu na pracovníky 

pomáhajících profesí v církvi. Vzhledem ke specifičnosti církevního prostředí, bylo snahou této práce 

zpracovat všechna důležitá témata, která jsou v problematice syndromu vyhoření zásadní, a to zejména 

ve vztahu k duchovnímu rozměru pomáhajících. Poté jsem se na základě teoretických údajů, rozhodla 

realizovat dotazníkové šetření, které mělo za úkol zaměřit se a zjistit, nakolik jsou duchovní – kněží 

ohroženi syndromem vyhoření, jaké jsou zásadní zátěžové vlivy či naopak, co na ně působí pozitivně, 

a v jaké sféře nejvíce „vyhořívají“.  

Před zahájením dotazníkového šetření jsem zformulovala celkem tři hypotézy. V jedné z nich 

jsem předpokládala, dle poznatků z odborné literatury, že syndromem vyhoření budou nejvíce 

ohroženi mladí, začínající duchovní, kteří mají jen krátkou praxi, jsou plní ideálů a nadšení pro své 

povolání; a pak ti duchovní, kteří jsou ve své duchovenské službě mnoho let, a mohou být již 

„opotřebovaní“. Tato hypotéza se potvrdila, přičemž ale bylo potěšující, že míra vyhoření není příliš 

vysoká, což je zřejmě způsobeno vysokou informovaností o syndromu vyhoření u duchovních. Tito 

duchovní věnují většinu svého času svému povolání, lze tedy usuzovat, že stačí jen krátký odpočinek 

na regeneraci. Nebyl prokázán ani vliv nutnosti či dobrovolnosti celibátu u nekatolických církví 

v souvislosti se syndromem vyhoření. Vznik syndromu vyhoření závisí tedy především na 

informovanosti o syndromu vyhoření, věku, délce praxe, ale i na pohlaví, neboť z průzkumu vzešel 

poznatek, že nejvíce jsou ohroženi syndromem vyhoření duchovní - muži do třiceti pěti let s délkou 

praxe do deseti let. Z řad žen, jsou pak nejvíce ohroženy ty, které jsou starší třiceti pěti let věku a mají 

za sebou dlouholetou praxi.  

U všech respondentů na základě dotazníkového šetření MBI (Maslach Burnout Inventory) 

byla naměřena také nejnižší míra vyhoření v oblasti depersonalizace, tedy tito respondenti si 

uchovávají dobrý vztah ke svým věřícím a klientům. Jedná se o velmi pozitivní zjištění vzhledem 

k tomu, že naprostá většina duchovních věnuje svému povolání podstatnou část i svého volného času a 

nemá tak dostatek času na relaxaci. 

 Dále bylo zajímavým zjištěním, že ženy „vyhořívají“ spíše ve sféře emocionální, což může 

být dáno tím, že ženy jsou všeobecně více prosociální a emotivnější než muži. Muži se naopak 

vyznačují potřebou se v práci realizovat a tak u nich byla zjištěna nejvyšší míra vyhoření ve sféře 

osobního uspokojení z práce. K dokreslení toho, jakým způsobem může syndrom vyhoření u 

duchovního – kněze proběhnout jsou uvedeny tři kazuistiky. A tak i když informace získané 

z průzkumu nelze považovat za reprezentativní vzhledem k malému počtu respondentů, přesto se 

domnívám, že získané informace a postřehy z dotazníkového šetření a kazuistik jsou zajímavé a stály 

by za další výzkumné rozpracování. 
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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 

 

 

 

 



87 

 

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 
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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 
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Tabulka 4b Čas strávený v povolání dle jednotlivých kategorií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Tabulka 5 Celkový čas strávený v povolání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Počet 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 
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Tabulka 7 Čas strávený s jinými duchovními a rodinou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 8 Vnímání času stráveného s jinými duchovními a rodinou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
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Tabulka 9 Vnímání adekvátnosti řešení zátěžových situací 

 

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 

 

 

 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 
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Tabulka 10b Celkem - Informovanost o SV 

 

 

 

 

 

*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 

 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 
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Tabulka 11b Počet respondentů ohrožených SV dle konfese a pohlaví 

 

Celkový počet respondentů Pouze 

muži** 

(41) 

Z toho ohrožených SV Z toho pouze muži 

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 
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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); 
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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).  
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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“. 



99 

 

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. 
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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. 
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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 
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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. 
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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). 
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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. 

 



105 

 

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.“ 
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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, 
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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“. 
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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 
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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. 
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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“. 
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Resumé 

„Summary“ 

 

Syndrom vyhoření a jeho dopad na pracovníky pomáhajících profesí v církvi 

Burn-out syndrom ant its impact on workers of helping profession in the Church 

Anna Kamarýtová 

 

This thesis was aimed at church related community workers, especially the priests, their 

service, which is associated with the risk of burnout syndrome. First few chapters contain definitions 

of the term, the next chapters are dedicated to symptoms leading to burnout syndrome and its risk 

factors, where the focus is primarily on helpers, work environment, but also on the sociocultural 

factors. In this thesis are included other important topics such as the origin, course, prevention, 

production of compensatory strategies and treatment of burnout syndrome, while there is always an 

attempt to interpret this topic in the context of Church related community workers. Also important is 

the chapter on differential diagnosis, which presents some symptoms that may be caused by other 

disorders and diseases, not only burnout syndrome. Motivation for the helping professions, awareness 

of burnout syndrome and its detection rate in helping workers in the church was also the subject of this 

work. The practical part consists of a quantitative survey, carried out as a single questionnaire, which 

contained, among other things, abroad standardized questionnaire MBI (Maslach Burnout Inventory), 

which investigated the rate and the sphere of burnout syndrome. This work confirmed that there are 

most at risk of burnout syndrome young clergyman early in their career, and then those who have 

more than thirty-five years of age and long experience in the field. Although many of the spiritual 

spend most of their time at work and the minimum of time is devoted to rest and relaxation, yet has 

not demonstrated the absolute level of the threat of burnout syndrome, which may to some level be 

attributed to the high awareness of the concept and the risk of burnout in some churches. However, 

these case studies clearly show how deeply can burnout syndrome affect one individual and how 

difficult it is to overcome it. The observed pattern of spiritual population was too small and it is not 

possible to generalize these findings to the wider population. 

 

 

 

 

 

 


