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Abstrakt

Autor práce nejprve uvádí čtenáře do problematiky záchranářství -  poskytuje z vlastní 
zkušenosti i s pomocí odborné literatury základní náhled do problematiky přednemocniční 
neodkladné péče (PNP). Seznamuje s některými pojmy a základními charakteristikami, které jsou 
dále zmiňovány v praktické části práce. Současně seznamuje podrobně s jevem  známým jako 
„syndrom vyhoření“ (v zahraničí spíše pod pojmem „burn-out“).

Na tuto teoretickou část práce navazuje autorem provedený kvantitativní výzkum, který 
spojuje dvě výše zmíněná témata. Jednak zkoumá na malém vzorku samotný výskyt syndromu 
vyhoření u pracovníků záchranných služeb v ČR, jednak zkoumá vybrané předpokládané prediktory 
tohoto jevu v mezích daného prostředí. Výzkumná část práce se dále věnuje také regionálním 
rozdílům mezi záchrannými službami v ČR, což tematicky navazuje na zkoumání výskytu 
syndromu vyhoření.

Kromě teoretického seznámení s problematikou PNP a se syndromem vyhoření, najde zde 
čtenář také zajímavé poznatky o tom, do jaké míry je obec záchranářů postižena syndromem 
vyhoření, čím jsou záchranáři nejvíce frustrováni, jak  to souvisí s náplní jejich práce a s regionem, 
ve kterém pracují.

Abstract

This paper offers a basic insight into the probelmacy of rescuery -  using his own expiriences 
and literature, the author provides elementaric introduction to emergency medicine. He explaines 
some basic therms and characteristics, using them in the practical part below. At the same time the 
paper introduces the burn-out syndrome.

On this theoretical part concurs a quantitative sociological survey, connecting together the 
two theoretical themes mentioned above. First, it deals with the incidency of the burn-out at rescue 
workers in The Czech Republic, second, it investigates choice possible predictors of this 
phenomenon within the frame of emergency medicine. The survey-part follows also the regional 
disproportions of emergency medical care in The Czech Republic.

Aside from the theoretical introduction to the emergency medical care and the burn-out 
syndrome problemacy, also interresting findings are to be found here: how the rescuers are afflicted 
with the burn-out syndrome, what are they mostly frustrated with and last, but not least, how is this 
connected with the region they work in.
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2 . Ú v o d

V začátcích práce na tomto výzkumu jsem  provedl rutinní prohledání internetu, abych jednak 
získal informace k pozdějšímu využití v teoretické části, jednak abych zjistil, jak  silné povědomí o 
syndromu vyhoření ve společnosti panuje. A byl jsem  poměrně překvapen tím, že o syndromu 
vyhoření byly připraveny rubriky na zábavních potrálech jako např. seznam.cz či tiscali.cz. Rubriky 
obsahovaly také jisté primitivní nástroje, které se pokoušely tvářit jako že syndrom vyhoření měří 
(něco ve smyslu dotazníku).

O syndromu vyhoření obecně již  bylo napsáno mnoho (Křivohlavý, 1998: 46-47). Je však 
třeba, když už o něm víme, zaměřit se na prostředí, která přispívají k jeho vzniku, a zkoumat 
podrobněji procesy, ke kterým tam dochází. Jedním z takových prostředí je zaměstnání (Tošnerovi, 
2002: 4). Právě z tohoto prostředí mohou vycházet hlavní příčiny, vedoucí k tomu, že určitý člověk 
časem psychicky vyhoří. Odborníci si proto položili otázku, která povolání jsou charakteristická 
tím, že v nich lidé často vyhoří. Na prvních místech se umístily různé profese ve zdravotnictví a 
školství (Křivohlavý 1998: 42).

U záchranářů -  kromě toho, že je  to profese zdravotnická -  je možné si představit hned 
několik důvodů, proč by právě záchranáři mohli syndromem vyhoření trpět. Tyto důvody jsou 
nastíněny v teoretické části práce. Je tedy jistě třeba pokusit se situaci zpřehlednit a zjistit alespoň 
základní údaje o tom, jak je  situace vážná. Přitom se můžeme také ptát: „Které faktory u záchranářů 
mají vliv na míru vyhoření?“

Druhým rozměrem této práce je  otázka, do jaké míry panují rozdílné poměry na záchranných 
službách v jednotlivých částech republiky. Jedna z hlavních hypotéz práce předpokládá, že právě 
syndrom vyhoření se liší podle toho, ve kterém regionu záchranář pracuje. Práce je  rozšířena o další 
hypotézy ohledně regionálních charakteristik.

Často se stává, že „odborníci na zkoumání“ (ať už jsou to sociologové či jin í výzkumníci) 
zkoumají oblasti, ve kterých se orientují jen pomocí literatury či krátké doby, kterou ve zkoumaném 
prostředí strávili v době výzkumu. Několikrát jsem  se již  setkal s tím, že toto „outsiderství“ vedlo 
k nepochopení prostředí a k mylným výzkumným závěrům. Ještě horší jsou pak případy, kdy takto 
neznalí odborníci vytvářejí ze své pozice závazná pravidla, podle kterých pak musejí fungovat 
rozličné instituce . Pevně věřím, že má částečná znalost problematiky záchranářství se stane 
přínosem pro celou práci. Jsem si také vědom toho, že se budu muset oprostit od jistých 
subjektivních pocitů.

Záchranáři se dostávají do situací, kdy mají (doslova) ve svých rukou zdraví či život těžce 
nemocných lidí. Jsou nuceni vnímat to jako rutinní náplň své práce. Při samém shonu a neustálém 
zaměření na péči o někoho jiného však zapomínají pečovat o své vlastní zdraví. Tento základní 
proces je jádrem, ve kterém se rodí syndrom vyhoření.

1 Pracovníci záchranné služby by například (podle nových předpisů) měli zajišťovat periferní žilní linku za sterlních 
podmínek či každých 8 hodin přebalovat laryngoskop do nové sterilní roušky...



Poznámka

Autor práce je  kromě sociologie na UK FSV taktéž studentem druhého ročníku oboru 
diplomovaný zdravotnický záchranář na Vyšší zdravotnické škole 5. května v Praze. Dostává se do 
styku s prací jak na záchranné službě, tak na různých odděleních v nemocnicích a má možnost často 
hovořit (a činí tak) s lidmi, kteří jsou vystaveni těmto pracovním podmínkám. Proto se (zejména 
v kapitole Charakteristika práce záchranáře) neodvolává na literaturu, ale vypovídá podle své 
vlastní zkušenosti, potažmo zkušenosti, která mu byla předána v rámci studia či při rozhovorech se 
zaměstnanci zdravotnických zařízení či záchranných složek.

V práci autor často používá metodu výběm dle úsudku. Ani tak při samotném sběru dat, ale 
např. při rozhodování o dělení záchranných služeb do skupin podle regionů apod. Pro tento postup 
existuje dvojí opodstatnění. Za prvé, jak  již  bylo řečeno výše, v situaci, kdy je výzkumník znalcem 
prostředí, které zkoumá, je tento přístup značným přínosem v analýze dat. Za druhé, ve výzkumu se 
věnujeme poměrně malé skupině populace ČR a pracujeme s „malými daty“. Za takových 
podmínek skýtá metoda úsudku možnosti, které by se s tak malými daty jinak nenabízely.

3 . P ř e d m ě t  v ý z k u m u

Ústředním tématem výzkumu je  syndrom vyhoření u pracovníků zdravotnické záchranné 
služby -  vyhořívají často? Nebo minimálně? Čím je  ovlivněna míra vyhoření? Pokusím se měřit 
korelaci mezi frustrací z toho, že se představy o zaměstnání liší od skutečnosti, a syndromem 
vyhoření.

Dalším rozměrem práce je  pokus rozdělit záchranáře podle regionů, ve kterých pracují a 
zkoumat, zda tyto regiony mají vliv na to, jak moc jsou prací frustrováni a do jaké míry podléhají 
syndromu vyhoření.
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4.  T e o r e t i c k é  p o z a d í

Syndrom vyhoření známe již dlouho. Nejčastěji o něm slyšíme jako o jistém  následku 
dlouhodobé frustrace -  člověk je neustále, pořád dokola vystaven něčemu nepříjemnému a časem, 
kdy už to přestane být schopen snášet, takzvaně „vyhoří“ . Začne být apatický, nesnášenlivý, 
chronicky unavený, háklivý a vztahovačný atd. Často slýcháme o tomto jevu v souvislosti se 
zaměstnáním.

Není to pro nás ničím novým. Bez ohledu na to, do jaké míry tomu společnost v dané době 
věnovala pozornost, nacházíme zmínky o syndromu vyhoření již v Bibli. Jak Křivohlavý, tak Rush 
mají ve svých knihách o tomto jevu poměrně obšírnou kapitolu, která provádí právě takový exkurz 
do minulosti a dokládají na rozličných písemných zdrojích, že tento jev existuje již od nepaměti 
(Rush, 2003: 48).

K expanzi zkoumání syndromu vyhoření dochází na počátku 70. let 20. století. Tehdy 
psycholog Henrych Freudenberger poprvé použil termínu „burnout“2 k označení souboru určitých, 
nápadně často se vyskytujících příznaků3. Od té doby, jistě to má své pragmatické důvody, se 
zjišťuje, že syndromem vyhoření trpí poměrně značné procento populace. Začíná se o něm psát, 
odborné časopisy se hem ží články o jevu, tehdy označovaném jako „burnout“ . V tomto obdob í-  
pochopitelně -  je tento jev doménou psychologů, potažmo psychiatrů. Ti také provádějí první 
výzkumy a závěry zveřejňují v odborných časopisech či jinde. Ani v 80. letech ještě „horečka 
burnout“ zcela neutuchá.

Pomalu navazuje na -  jak bych to neváhal označit -  třetí fázi vývoje zkoumání syndromu 
vyhoření. Touto třetí fází je  jakýsi společenský rozměr. Když totiž psychologové a psychiatři 
poodhalili roušku, která ukrývala pravou podstatu syndromu vyhoření, ukázalo se, že jeho 
společenský rozměr je nepopiratelný. Nemůže být sporu o tom -  a čtenář jistě bude souhlasit po 
přečtení podrobného popisu toho, čím doopravdy syndrom vyhoření je  - ,  že syndrom vyhoření 
souvisí se životním stylem, společenskými trendy a zejména se zaměstnáním.

Tato práce zkoumá právě onen společenský rozměr syndromu vyhoření. Vybírá si pro své 
zkoumání specifickou skupinu respondentů, spojených tím, v jakém  prostředí jsou nuceni se 
pohybovat a jakým  vlivům je dlouhodobě vystavena jejich psychika: Záchranáře, resp. pracovníky 
zdravotnické záchranné služby.

2 Česky „vyhoření“. Autor této práce respektuje vývoj posledních let, kdy v česky psané litaratuře dochází k odklonu 
od používání termínů „burnout“ či „burnsyndrom“ a tyto jsou nahrazeny českými termíny „syndrom vyhoření“ či 
„syndrom vyhasnutí“.

3 O které příznaky se konkrétně jedná -  viz níže kapitolu Klinický obraz syndromu vyhoření.
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Vývoj výzkumu a pozornosti věnované burnout

Jsem vyčerpaný, jakoby úplně vysátý, bez energie. Do práce chodím s nechutí, 
nerad se bavím se svými kolegy, zejména o pracovních věcech -  to bych se 

nejraději někam schoval. Má práce mi nedává potěšení, nevidím smysl v tom co 
dělám. Kromě výdělku. Nemám tendenci se ve svém oboru dále vzdělávat -  ani 

v tom nespatřuji valný smysl. V práci se často cítím psychicky ijyzicky na dně, když 
se ráno vzbudím a vím, že mě čeká den v zaměstnání, nejraději bych neexistoval.

Já jsem totiž vyhořel.

Takhle nějak bych se stylizoval do pocitů člověka, který takzvaně „vyhořel“. Nedomnívám se, 
že by šlo o něco malého nebo snad něco, co by se dalo snadno řešit, pakliže to dojde až takhle 
daleko. Ani se nedomnívám, že by to byl problém vzhledem k četnosti výskytu v populaci nějak 
zanedbatelný. Právě naopak. V literatuře už jsem  se setkal i se slovním spojením „epidemie 
burnout“ . I výzkum provedený v rámci této práce prokazuje poměrně vysoké procento zasažených 
syndromem vyhoření -  těch, kteří jsou prokazatelně vyhořelí či se k tomuto stavu blíží, je v našem 
vzorku 20,6 %.

Historie syndromu vyhoření by se dala rozdělit do dvou fází -  jako pomyslné dělící čáry 
použijeme okamžiku, kdy Henrych Freudenberger poprvé použil termínu „burnout“ k označení 
tohoto souboru příznaků. Předtím můžeme listovat veškerou literaturou, nevyjímaje z toho ani 
beletrii či Bibli, a v závislosti na tom, jakou máme fantazii, nalézat více či méně evidentních důkazů
0 tom, že syndrom vyhoření se projevoval už mnohem, mnohem dříve.

Faktem však je, že dokud nebyl tento jev označen a pojmenován, příliš se nezkoumal. 
Zlomová linie budiž načrtnuta vcelku neurčitě, někdy v počátku sedmdesátých let 20. století. Od té 
chvíle se pojem postupně šíří a stává se předmětem zkoumání, protože přibývá lidí s touto 
diagnozou. „Americký psycholog Faeber uveřejnil v r. 1983 seznam 1 500 odborných pojednání, 
článků a knih, které byly věnovány v anglicky psané psychologické literatuře jevu burnout v době 
od r. 1974 do 1983. Dvojice amerických psychologů -  Kleiber a Enzman v této přehledové práci 
pokračovala. Tito psychologové zjistili, že za dalších 6 let, tj. od r. 1984 do 1990, bylo zveřejněno
1 500 odborných pojednání o jevu zvaném burnout.“ (Křivohlavý, 1998: 46-47)

V následujících letech mírně stagnovala míra pozornosti věnované burnout, naopak jsm e však 
začali jednat a začaly se vynořovat nástroje a opatření pro lepší zvládaní syndromu vyhoření. Mám- 
li z osobní zkušenosti komentovat situaci jaká panuje v některých Pražských nemocnicích ohledně 
prevence či řešení těchto problémů, pak jsem  nucen cynicky ocitovat Jana Wericha: „Určitě! Určitě 
už je někde nějaká komise, která shání budovu! Určitě!“ Zkrátka v praxi to ještě není úplně ideální,
i když data a možnosti bychom v zásadě měli. Ač je  jich málo, jsou tu odborníci, kteří by jistě 
věděli co dělat, pakliže by se jich na to někdo ptal.

K pozitivním jevům patří, že v Čechách se již také začaly vyskytovat termíny „debriefing“, 
„defusing“ či „demobilizace“. Budeme se věnovat zejména debriefingu. Jedná se o psychologickou 
metodu, která se používá pro zmírnění následků psychicky traumatizující události, pokud možno 
hned poté co k traumatu dojde. Debriefing provádí psycholog či jiný odborník, jedná se zpravidla o 
skupinovou metodu. Členy skupiny jsou lidé, kteří byli společně traumatizováni tímtéž zážitkem. 
Rád bych zmínil, že debriefingy jsou nástrojem navrženým pro použití v prostředí armády, 
záchranných služeb či záchranných složek všeobecně. Zatím se v ČR s touto metodou 
seznamujeme, ale je  možné, že již  brzy se s ní budeme setkávat i v praxi.

„Za cíle debriefingu McMains a Mullins (1995) považují (zvýrazněno bb):
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• poskytnout rozumový vhled jak  na událost, tak na je jí emoční důsledky;

• nastartovat proces, ve kterém by měl vyjednavač přijmout svoje myšlenky, pocity a činy 
v průběhu události;

• znecitlivět profesionála vůči nadměrnému rozrušení, které traumatizující událost často 
doprovází.“ (Baštecká et al., 2005; 180).

Syndromu vyhoření u záchranářů se věnuje již  několik let také Státní zdravotní ústav (SZÚ). 
Nicméně jejich velký výzkum je teprve vyhodnocován a proto nebylo v době psaní možné získat 
výsledky či jiné údaje, využitelné v této práci. Dalším pozitivem je, že syndrom vyhoření již  má své 
místo v Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN) -  v kategorii Z73 -  Problémy spojené s obtížemi 
při vedení života najdeme přímo podkategorii Z730 -  Vyhasnutí (vyhoření) (2).

Co to vlastně je

V první řadě musíme na otázku „Co je vyhoření?“ odpovědět „Je to syndrom.“, čímž máme 
na mysli, že se jedná o soubor příznaků, tělesných či duševních stavů či projevů, s definovanou 
etiologií, patofyziologií, klinickým obrazem a vývojem (volně Pokorný, 2004; 15).

Definic syndromu vyhoření jsou, jak  už to tak bývá, tucty. Nebudu tedy tvořit další, nýbrž 
uvedu jednu z tzv. „zralých“ definic, kterou považuji za nej výstižnější, a jednu kratší definici 
Tošnerových. Křivohlavý cituje z knihy Career Burnout -  Causes and Cures:

„Burnout je  formálně definován a citově prožíván jako stav tělesného, citového 
(emocionálního) a duševního (mentálního) vyčerpání, způsobeného dlouhodobým 

pobýváním v situacích, které jsou emocionálně mimořádně náročné. Tato 
emocionální náročnost je nejčastěji způsobena spojením velkého očekávání 

s chronickými situačními stresy. “
„Burnout je  doprovázen celým souborem příznaků. Patří mezi ně tělesné 

zhroucení, pocity bezmoci a beznaděje, ztráty iluzí, negativních postojů k práci, 
k lidem v zaměstnání i k životu jako celku. “

Burnout je  odpovědí organizmu na situaci, která člověka uvádí do stresového 
stavu. Tato situace je  přitom tak silná (mocná), že by se negativně dotkla každého 

člověka, který by se do ní dostal. “
(Pines, Aronson, 1998 in: Křivohlavý, 1998; 10-11)

Na definici Pinese a Aronsona je  sympatická je jí podrobnost, definuje burnout jaksi po 
částech4. Mimo jiné této výhodné vlastnosti bylo využito v této práci např. při sestavování indexu 
frustrace ideálů (IFI). Tošnerovi oproti tomu definují Burnout spíše komplexněji:

4 Je dokonce možné vysledovat jednotlivé projevy, popsané v této definici, jak se na ně ptá výzkumný nástroj BM.
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„ Vyhoření není výsledkem izolovaných traumatických zážitků, nýbrž se objevuje 
jako plíživé psychické vyčerpání, jako dlouhodobé působení stresujících podnětů. 

Důsledky se dostavují postupně. Počáteční entuziasmus pro práci, uspokojení 
z prvních úspěchů, nadšení ze seberealizace v povolání se postupně vytrácejí. 

Začíná se měnit profesionální chování člověka, vytrácí se zájem o klienty, pacienty 
či uživatele služeb, jejich stesky začínají být na obtíž, jsou odbývány ironickými 
poznámkami. Objevuje se podrážděnost, střídaná skleslostí, dostavuje se ztráta 

sebedůvěry a pocit vnitřní prázdnoty. “
(Tošnerovi, 2002; 4)

Také v této definici je  hned zkraje naznačena jedna z nejdůležitějších myšlenek -  že totiž 
k syndromu vyhoření vede nejspíše „dlouhodobé působení stresujících podnětů“ -  tedy často se 
opakující stále tentýž stresující okamžik. Níže v kapitole „Charakteristika práce záchranáře“ je 
doloženo, že k takové situaci může u záchranářů docházet a také k ní dochází.

Klinický obraz syndromu vyhoření

Kromě typických projevů syndromu vyhoření nastíním v této kapitole také postupný vývoj 
syndromu vyhoření, od jeho počáteční fáze, kdy člověk teprve začíná vyhořívat (tzv. General 
Adaptation Syndrom, dle prof. Hanse Selye), až do fáze konečné, která je některými autory 
označována jako „život v popeli“ (Křivohlavý, 1998: 66).

Vývoj

K demonstrování vývoje syndromu vyhasnutí volím schéma Alfrieda Laengleho. Volím jej 
mimo jiné proto, že se dívá skutečně na celou vývojovou linii, od úplného počátku, který se ještě 
zdaleka k vyhoření zhoupnout nemusí, až po fázi, která by se dala označit jako následek vyhoření.

I. „Nadšení: člověk má v životě jasný cíl, jeho život má smysl a jeho snažení se upíná 
ke zvolenému cíli. Smysl veškeré lidské činnosti je v tomto případě dán právě tím, že 
má jasný cíl, ke kterému směřuje.

II. Utilitární zájem: činnost, která dříve byla prostředkem a směřovala k vyššímu cíli, se 
najednou sama stává cílem, tím nej vyšším smyslem, a nad ní už nic vyššího není. 
Místo cíle původního se jedinec zaměřuje na jakýsi vedlejší produkt (nejčastěji to 
bývají peníze). Dochází k procesu alienace -  dotyčný se odcizuje své práci, již  v ní 
nevidí onen smysl života, jeho nadšení se dočista vytrácí. Dochází k tomu, že člověk 
již nenachází základní motivaci, která by „ospravedlňovala“ jeho činnost. Místo 
původních cílů, které již daný člověk ztratil, nasouvá si cíle tzv. „zdánlivé“ (život 
podle módy, pevné přimknutí se k určité filosofii či náboženství apod.).

III. Život v popeli: člověk již definitivně vyhořel, vyhasl. Ztrácí úctu k druhým lidem 
(zejména k těm, kteří jsou součástí jeho práce -  klienti, pacienti apod.). Dochází
k jejich zvěčnění, považuje je  za věci, za čísla nebo za úkoly, které je nutno vyřešit.
Již s nimi nejedná jako s lidmi. Stejně tak ztrácí úctu sám k sobě, svým snahám, 
svému smyslu života. Přicházejí naprostá apatie, cynismus, ironie, sarkasmus“ 
(Laengle, 1997; in: Křivohlavý, 1998; 64-66).

K o n e č n á  f á z e

Vyhořelý člověk je  především apatický. To je  sice slovo zde již mnohokráte omýlané, jenže 
ono je  opravdu nej výstižnější. Jak to opakovaně na několika místech knihy (v jedné chvíli i sám na
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své vlastní zkušenosti) popisuje Rush, apatie dosahuje až takových extrémů, že postižený člověk 
klidně zůstane po celý den doma a nevychází z ložnice (se zataženými závěsy), přestože by měl být 
v zaměstnání. Nedá ani nikomu vědět, jen  se maximálně omluví pro nemoc. Takový člověk se pak 
v pracovním procesu chová v podstatě jako stroj -  pokud je vůbec schopen něco dělat, provádí 
jednotlivé činnosti rutinně bez jakéhokoliv zaujetí či emocionálního zainteresování do zadané práce.

Dispozice k vyhoření

Jsou jistě jevy, které mohou více či méně ovlivňovat pravděpodobnost, že jistý člověk vyhoří. 
Považuji za nejvhodnější (pro účely této práce) shrnout tyto faktory5 do dvou skupin: dispozice 
individuální a dispozice sociální. Jak je jasné již z úvodu této práce, výzkum se výrazně zaměřuje 
na sociální determinanty vyhoření. Samozřejmě zde ale mezi oběma skupinami panuje silná 
souvislost, která způsobuje, že i u individuálních dispozic můžeme chápat jistý sociální rozměr.

D is p o z i c e  i n d i v i d u á l n í  -  p s y c h o l o g i c k é

Člověk může být do určité míry predisponován k tomu, aby vyhořel, už jen tím, jakou je 
osobností. Psychologové za dobu existence své vědy vyvinuli již nespočet teorií, kterými dělili lidi 
do určitých skupin podle jejich psychických vlastností. V době, kdy se dělají výzkumy na téma 
syndromu vyhoření, berou výzkumníci-psychologové některá tato schémata a ověřují hypotézy, zda 
ten který typ osobnosti je  více či méně náchylný k tomu, aby vyhořel. Uveďme si jeden příklad:

Lékaři Friedman a Roseman publikovali v roce 1974 výsledky své 301eté práce. Zaměřili se 
na vedoucí pracovníky v průmyslu a sledovali u nich výskyt kardiovaskulárních chorob. Ukázalo 
se, že u jedné skupiny je  četnost výskytu těchto chorob výrazně vyšší než u skupiny druhé. 
Pojmenovali tyto skupiny originálně: „typ A“ a „typ B“. Prohlásili, že je možné dělit chování lidí na 
dva typy právě dle těchto skupin (tedy že mezi kardiovaskulárními chorobami a typem chování 
člověka existuje závislost), přičemž tyto dva typy chování charakterizovali následovně:

• Typ A -  mimořádně energičtí, rychle jednající, soutěživí, dělali více věci najednou, pilní 
v práci, asertivní, jsou si tvrdě za svými c íli... Lidé s tímto typem chování byli mnohem 
častěji postižení právě některou z kardiovaskulárních chorob a např. také častěji umírali na 
akutní infarkt myokardu (AIM).

• Typ B -  také velmi výkonní, ale nebylo to pro ně prioritou; umí přiměřeně pracovat a 
odpočívat, mají širší spektrum zájmů, sípše vše stíhají, klidnější... U lidí s tímto typem 
chování byl výskyt kardiovaskulárních onemocněný velmi nízký. (Friedman et Roseman, 
1974; in: Křivohlavý, 1998; 80)

Bohužel, neumíme jednoznačně říci a ani jsem  na toto téma neobjevil žádnou literaturu, zda 
se k záchranné službě hlásí spíše lidé typu A či typu B. Můžeme se tak dívat pouze na jedince a u 
nich hodnotit, zda se spíše přiklánějí k tomu či onomu typu chování, a podle toho pak odhadovat 
míru jejich predispozice k vyhoření. Kdyby však např. bylo prokázáno, že na záchrannou službu se 
hlásí skoro sami lidé s typem chování A, pak by tento ukazatel dostával do určité míry i sociální 
rozměr.

Počáteční nadšení, vystřídané později zklamáním z reality, může být dalším příkladem 
faktoru, který individuálně ovlivňuje pravděpodobnost vyhoření. K tomuto jevu může docházet 
především u čerstvých absolventů, kteří nastoupí na záchrannou službu a setkají se s realitou

5 Z pochopitelných důvodů vybírám jen takové faktory, které se podle mých zkušeností a podle literatury častěji 
vyskytují v souvislosti s prací záchranářů. Výčet tedy není úplnou strukturovanou soustavou, ale spíše výběrem těch 
nejčastěji se vyskytujících jevů.
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opravdovou a ne s tou, která jim  byla zprostředkována v rámci studijních stáží (ať už chceme nebo 
ne, tato „stážová realita“ se od skutečnosti v mnoha ohledech liší). Zklamané počáteční nadšení 
může výrazně přispět k syndromu vyhoření -  zejména jde-li o chronické nenaplňování původních 
očekávání. Jak jsm e viděli výše při definování syndromu vyhoření, tato složka může mít na 
vyhoření zásadní vliv. Mimo jiné se tato závislost prokázala i na vzorku respondentů -  ztráta iluzí a 
dlouhodobá nespokojenost s výkonem povolání (vyjádřená zde indexem IFI) vykazuje slabou 
korelaci s mírou vyhoření respondenta (vyjádřenou hodnotou indexu BQ).

D is p o z i c e  s o c i á l n í

Stejně tak jako mají prokazatelný vliv na rozvoj syndromu vyhoření vlastnosti jedince, mají 
vliv vlastnosti sociálního prostředí, ve kterém se jedinec vyskytuje. Vztahy doma či na pracovišti 
mohou vážným způsobem přispívat k rozvoji syndromu vyhasnutí, či mohou naopak jeho nástupu 
bránit.

Míra sociální opory je dalším individuálním faktorem ovlivňujícím vyhoření: „Ukazuje se, 
že čím lepší vztahy má daný člověk k druhým lidem, tím má i relativně nižší úroveň psychického 
vyhoření. ... Čím více se určitému člověku dostává sociální opory, tím méně příznaků syndromu 
burnout je u něho možno zjistit.“ (Pines et Aronson, 1988; in: Křivohlavý, 1998; 90). Tato závislost 
na datech nebyla prokázána. Domnívám se, že důvodem je nástroj nepřesně měřící míru sociální 
opory. Index vztahu k pracovnímu kolektivu měří totiž jen sociální „klima“ na pracovišti, nikoli 
např. mezi přáteli či v rodině.

Vlivy pracovního prostředí, působící na zaměstnance, mohou být často tím nejhlavnějším 
původcem rozvoje syndromu vyhoření. Velká většina faktorů, které uvádí Křivohlavý, se váže 
právě k pracovnímu prostředí a mnoho z nich zapadá i do oblasti ZZS. Namátkou zmíním: příliš 
konkurenční prostředí, absence kladného ocenění -  pochválení za dobře odvedenou práci, daily 
hassles6, prostředí, kde pracovník trvale více dává než bere (lékaři, učitelé, zdravotníci, sociální 
pracovníci...), atd.

Životní styl jedince je z velké části utvářen normami společnosti, ve které se daný člověk 
vyskytuje. Všeobecně berme v potaz konzumní způsob života, který nám spíše přidává na stresu a 
každodenních frustracích. Kromě toho, většina záchranářů má vzhledem ke svému povolání ještě 
trochu „upravený“ životní styl. Často se u této skupiny setkáváme s nepravidelným biorytmem (to 
je způsobeno směnným provozem), abúzem návykových či škodlivých látek (nikotin, alkohol, 
kofein), kladením menšího důrazu na vlastní zdravotní problémy, atd. Jak bude podrobněji ukázáno 
níže, v našem vzorku kouří zhruba 53 % respondentů, z toho většina přiznává maximálně 20 cigaret 
denně. Závislost mezi BQ a kouřením však na datech prokázána nebyla.

Diagnóza syndromu vyhoření

M B I  -  Mašících B u r n o u t  I n v e n t o r y

Jeden z mnoha kvantitativních nástrojů, který vyjadřuje míru vyhoření nějakým číselným 
indexem. Jak již název napovídá, jeho autorkou je Christina Maslachová, na vývoji MBI s ní 
spolupracoval ještě Jackson. Tato metoda je v profesionálním výzkumu asi nejčastěji používaným

6 Blíže viz v kapitole Charakteristika práce záchranáře -  Daily hassles.
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nástrojem7. Má celkem 22 otázek, které se dělí do tří sektorů -  podle tří dílčích vlastností, které 
tento výzkumný nástroj měří:

• Emocionální vyčerpání -  nej směrodatnější ukazatel při měření míry postižení syndromem 
vyhoření. Na tento rozměr je  zaměřen i další výzkumný nástroj -  Burnout Measure.

• Depersonalizace -  hlavně u těch lidí, kteří mají vysokou potřebu reciprocity -  tedy potřebu 
dostávat kladnou odezvu na to, co dělají; potřebují být chváleni, pozitivně hodnoceni. 
Zejména to potřebují od lidí, kterým se při své práci věnují. Když se jejich depersonalizace 
prodhloubí, ztrácejí o klienty (pacienty...) zájem, staví se k nim cynicky, chladně, někdy 
jako pouze k „věcem“, „problémům“ apod.

• Snížený pracovní výkon -  nebo také snížená efektivita práce. Hlavně u lidí s nízkým self
esteem. To, že si sami sebe necení je  důvodem, proč mají málo energie ke zvládání 
náročnějších situací (Křivohlavý, 1998).

B M  -  B u r n o u t  M e a s u r e

Tento nástroj použil v praxi i autor této práce. Autory jsou Ayala Pines a Elliot Aronson. Na 
škále od 1 do 7 hodnotí respondent to, jak  často jsou pro něj pravdivé jednotlivé výroky (dotazník 
mu jich předkládá celkem 21). I tento dotazník se dá rozdělit do tří sekcí. Měří totiž tři různé roviny 
jednoho psychického jevu: celkového vyčerpání:

• Pocit tělesného vyčerpání -  únava, slabost apod.
• Pocit emocionálního vyčerpání -  pocity tísně, beznaděje, bezvýchodnosti...
• Pocit psychického vyčerpání -  pocity naprosté bezcennosti, ztráty smyslu života, lidské 

hodnoty...
Jelikož jsem  použil právě tento výzkumný nástroj, cituji Křivohlavého: „Dotazník BM má 

dobrou vnitřní konzistenci, vysokou míru shody při opakování (tzv. reliabilitu) po uplynutí jednoho 
až čtyř měsíců. BM má i vysokou míru shody mezi údaji, kdy se člověk měří (hodnotí) sám a kdy 
ho měří (hodnotí) ten, kdo ho dobře zná -  např. spolupracovník, člen rodiny apod.“ (Křivohlavý, 
1998; 36-38). Je pro nás také podstatné, že nástroj Burnout Measure má vysokou míru shody se 
spokojeností v práci. Pochopitelně, nesmíme zapomenout nespornou výhodu tohoto nástroje: jedná 
se o samoobslužný dotazník. Zejména při větším počtu respondentů či -  v našem případě -  při 
nutnosti sbírat data na mnoha o sebe vzdálených místech je  to jistě vlastnost důležitá.

D a l š í  m e t o d y

Mezi další postupy, kterak měřit míru postižení jedince syndromem vyhoření, patří 
sémantický diferenciál (toliko ještě kvantitativní metoda) či např. hloubkový rozhovor 
s psychologem.

Charakteristika práce záchranáře

Jen v České republice působí celá řada skupin záchranářů se zcela různými specializacemi. 
Patří sem různé oddíly hasičů (hasiči-lezci, hasiči-rescue) a také soukromé subjekty (např. H. I. D. - 
Help In Danger, pracovníci horské služby, vodní záchranáři, záchranáři -  kinologové apod.). Já 
však budu hovořit jen o jedné specifické skupině -  o pracovnících Zdravotnické záchranné služby 
(ZZS). Nemusí to být vždy pracovníci státní ZZS, existují zde i nestátní subjekty (Pragomedika,

7 Pro běžného studenta je však nepoužitelná kvůli tvrdě nárokovaným autorským právům a vysokým poplatkům za 
poskytnutí dotazníkové sady.
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Pragomedika Plus, Sam aritáni...), které ovšem podléhají stejným zákonným normám a vyhláškám.
I náplň jejich práce a můžeme říci, že i organizace, je  shodná se státními subjekty8.

Práce záchranáře je charakteristická častým, opakovaným střídáním dvou situací -  obdobím 
klidu, kdy se nic neděje, posádka vozu čeká na výzvu k výjezdu, a obdobím, kdy posádka provádí 
výjezd. Během období klidu je posádka na stanici záchranné služby, kde často sleduje televizi, 
dostává se do kontaktu s vedením (záleží na prostorové organizaci dané ZZS), s dalšími posádkami, 
má prostor na jídlo, pití, odpočinek. Neustále však musí očekávat výzvu k výjezdu -  ať třeba 
podvědomě, členové posádky si tento fakt uvědomují.

Toto neustále střídání dvou situací považuji za poměrně silný stresor. Po příjezdu na místo 
a ošetření pacienta probíhá nejčastěji transport postiženého do zdravotnického zařízení. Tam je 
pacient předán personálu a posádka se vrací na základnu či vyjíždí k dalšímu případu. Jak je  vidět, 
záchranář se dostává do kontaktu s pacientem na poměrně krátkou dobu -  málokdy déle než 60 
minut.

Výjezdy posádky ZZS mohou být různého charakteru. Velmi často se ale jedná o stresovou 
situaci i pro záchranáře, v zásadě ze čtyř důvodů:

1. Výjezd „není indikován“9, není k němu důvod -  postižený si zavolá ZZS na 
podvrtnutý kotník nebo na několik dní trvající nevolnost. Dispečerka však vůz RZP 
pro jistotu vyšle, protože nemá možnost zjistit zkutečný stav věci a mohlo by dojít ke 
smrtelnému omylu (dispečerka si „kryje záda“). Záchranáři mají přirozeně vztek, který 
však před pacientem nesmějí dát z profesionálních důvodů najevo. Frustrující je 
zejména vysoká frekvence takových výjezdů.
Data nepřímo potvrdila, že k tomuto druhu frustrace dochází poměrně často -  
záchranáři, zejména v Praze, si stěžují na přístup pacientů či na celkovou náplň práce).

2. Výzva k výjezdu má skutečně závažný charakter -  pacientovi jde skutečně o život,
o tom, zda přežije, rozhoduje rychlý a perfektní zásah. Můžeme se ale setkat i s tím, že 
když záchranář neustále provádí rutinní demotivující práci popsanou v prvním 
případě, a najednou vyjede opravdu k závažnému případu, může dojít ke znížení jeho 
frustrace z náplně práce.

3. Komunikace s pacientem a s okolím je stresující -  pacienti bývají na pracovníky 
ZZS nezřídka hrubí až sprostí, neváží si jejich práce, odmítají pomoc i přestože je 
jejich zdraví zjevně ohroženo. Také si zdraví o své vlastní vůli ničí (nadměrným pitím 
alkoholu, kouřením, užíváním jiných drog, nerespektováním rad lékaře, očividným 
nedbáním o rozumný životní sty l...). Při zásahu, kde se vyskytují svědci, tito často 
nerozumí práci záchranářů, přesto ji však hlasitě kritizují a často nerespektují prosby 
ani příkazy pracovníků ZZS.

4. Situace představuje závažné etické dilema
Ať už nastane kterákoliv z těchto situací, členům výjezdové skupiny nezbývá než všechny své 

pocity v sobě „dusit“ a zachovat se profesionálně i ve vypjatých situacích. V této oblasti se doslova 
říká, že by si na sobě měli nechat „i dříví štípat“. Tato dlouhodobá frustrace, částečně přirozeně 
náležející k takovému druhu práce, částečně způsobená špatnou organizací záchranných složek či

8 Zdaleka ne všechny záchranné složky jsou ošetřeny platnou legislativou. Ta dnes existuje pouze pro ZZS a hasiče. 
Ostatní záchranáři -  tedy i horská služba či vodní záchranáři -  de iure neexistují, zatímco de facto denně zachraňují 
životy a ošetřují a transportují raněné.

9 Nezabývám se zde dalším častým jevem -  totiž že obsah výzvy (např. „bezvědomí, nedýchá“, „leží na chodníku“, 
„dopravní nehoda, úraz hlavy“, „dušnost, bolest na hrudi“ či „biliární kolika“) neodpovídá tomu, co se nachází na 
místě zásahu. Tento jev je natolik běžný a v zásadě samozřejmý, že jej považuji spíše za zanedbatelný stresor.
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legislativou a částečně jistě také neuvážlivostí občanů, má všechny vlastnosti pro to, aby mohla vést 
k vyhoření záchranáře. Data navíc potvrdila, že k takovému druhu chronického stresu dochází -  
opět hodnota u ZZS v Praze je o něco vyšší.

Práci záchranáře mi také pomůže charakterizovat citát z knihy Urgentní medicína:

„ Výjezdová skupina je  vystavena nepřízni počasí, psychickému tlaku okolí na 
poskytnutí co nejintenzivnější péče, agresivnímu chování postiženého nebo jeho 

okolí, musí okamžitě učinit základní diagnostickou rozvahu, provést účinná léčebná 
opatření, rozhodnout o zahájení či nezahájení neodkladné resuscitace10, případně o 
jejím ukončení. Dále musí stanovit druh a způsob transportu, určit vhodné cílové 

zdravotnické zařízení. “ (Pokorný, 2004; 8)

D a i ly  h a s s l e s

Práce záchranáře se liší od práce běžné sestry -  kromě toho, co jasně vyplývá z textu výše -  
ještě v několika věcech. Jednou z nich je tzv. „daily hassles“ . Jedná se o drobné, běžné, každodenní 
nepříjemnosti, které je  třeba řešit. Opakují se často, klidně i mnohokrát denně. Např. rutinní 
očišťování pokálených pacientů, stále stejné stížnosti, neustále se opakující drobné ošetřovatelské 
úkony. Práce zdravotní sestry je  tím typická z toho prostého důvodu, že i drobné úkony jsou 
poměrně silně institucionalizovány a platí poměrně tvrdá pravidla, jak  se mají provádět.

Prostou úvahou se dá dojít k poznání -  a mé zkušenosti z terénu to jasně potvrzují - ,  že míra 
daily hassles je u běžných sester mnohem vyšší než u pracovníků ZZS. Jak zjistili Maslachová a 
Leiter (in: Křivohlavý, 1998; 63-64) faktorovou analýzou, jednou ze složek syndromu vyhoření je 
„snížení efektivity práce“ . „Na objevení se PA -  snížené efektivity práce má samostatný negativní 
vliv řada charakteristik pracovního prostředí např. tzv. ,daily hassles1 -  drobné problémy 
každodenního ž ivo ta ...“ (Leiter 1990, 1991; in: Křivohlavý, 1998; 64).

Jak je vidět, vysoká míra daily hassles podporuje proces vyhoření. A jelikož u sester je tato 
míra neoddiskutovatelně vyšší, hovoří tento faktor spíše ve prospěch záchranářů. Nicméně je  třeba 
poznamenat, že s určitým množstvím daily hassles se setkávají i záchranáři11.

H a r d i n e s s

Z charakteristiky záchranáře můžeme -  avšak pouze teoreticky -  vyvodit některé základní 
ukazatele, které nám naznačí, kteří lidé nejčastěji dělají práci tohoto druhu.

Salvatore Maddi a Suzan Kobasová zkoumali mimo jiné tzv. hardiness -  do češtiny možno 
přeložit jako „tvrdost, nepoddajnost“. Jak ukazují poslední výzkumy v tomto směru, existuje 
souvislost mezi hardiness a syndromem vyhoření -  ti, kteří mají hardiness nižší, snadněji vyhoří. 
(Křivohlavý, 1998; 86) Charakteristika práce záchranáře je každému alespoň v obrysech známa už 
tomu, kdo se o ni uchází. A právě lidé, kteří mají hardiness nižší, budou asi s menší 
pravděpodobností o takové zaměstnání usilovat a zůstanou třeba jako personál na lůžkovém 
oddělení.

10 Neodkladná resuscitace je život zachraňující, fyzicky i psychicky náročný soubor úkonů -  provádíme ji v případě 
selhání jedné či více základních životních funkcí. V případě že ji provádí pracovníci ZZS (s potřebnými vědomostmi, 
dovednostmi a pomůckami), hovoříme o tzv. rozšířené neodkladné resuscitaci (ALS -  Advanced Life Support). Ta 
kromě nepřímé masáže srdce a podpory dýchání zahrnuje využití mnoha specializovaných pomůcek a také podávání 
léků. V mnoha případech se i přes perfektně provedený zákrok nepodaří životní funkce obnovit a pacient umírá. 
Statistiky uvádějí, že k úmrtí po KPR (kardiopulmonální resuscitace) dochází ve čtyřech z pěti případů.

11 Ani tito pracovníci se nevyhnou jistému „papírování", kromě toho jsou jejich výjezdy často rutinní záležitostí.
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Rozdíly mezi ZZS Praha a ostatními oblastmi

Charakterizovat systém PNP (přednemocniční neodkladné péče) bez toho, aniž bychom 
naznačili rozdíly mezi situaci v Praze a mimo metropoli, by znamenalo poskytnout čtenáři neúplný 
obraz. Navíc jsou v této práci právě tyto rozdíly zkoumány a výsledek jednoznačně potvrdil, že 
rozdíly mezi regiony jsou statisticky významné. Proto se nyní pokusím shrnout základní rozdíly 
mezi regiony.

D o j e z d o v é  časy

V hlavním městě jsou kratší dojezdové časy. A to nejen k místu zásahu, ale především od 
místa zásahu do nemocničního zařízení. V Praze je hned několik nemocnic vyššího typu -  pacienta 
s jakýmkoliv zraněním je většinou možné během 2 až 15 minut dopravit do takového zařízení, které 
je  schopno mu poskytnout „komplexní a definitivní ošetření“ 12. Oproti dojezdovým časům v jiných 
oblastech, kde musejí pacienty vozit 50 či více kilometrů do Prahy či jiného velkého města, je to 
velký rozdíl. Z toho důvodu je  třeba v Praze méně často provádět na pacientech náročnější úkony -  
spíše jsou jen „minimálně zajištěni“ a ihned transportováni do nemocnice. Mimo Prahu je třeba 
závažně zraněné pacienty připravovat na mnohem delší převoz a charakter práce je  tak odlišný -  
záchranáři provádějí více úkonů, aplikují složitější metody či pomůcky a musí je  provádět 
precizněji.

P o z ic e  zen  ve v ý j e z d o v é  s k u p i n ě

Na Pražskou ZZS nejsou přijímány ženy na pozici záchranáře či sestry. Mohou pracovat 
pouze na dispečinku, nebo jako lékařky (těch je ale málo). Malý počet lékařů u ZZS Praha je 
samozřejmě proto, že se zde používá systém RV (viz výše). Nepřítomnost ženy s sebou nese 
v zásadě dva faktory, které pak dále působí:

1) působí na posádky a má vliv na utváření sociálních skupin v kolektivu

2) působí na pacienty (z praxe moc dobře vím, že např. u dětských pacientů, ale i u jiných, je 
žena obrovským přínosem, je přijímána jinak než mužští záchranáři, může pacienta lépe 
uklidňovat apod.)

Osobně jsem  se nesetkal s tím, že by žena nějakou práci na ZZS „nezvládla“ . Mimo Prahu 
slouží na ZZS ženy zcela běžně, nejčastěji na pozici právě „výjezdové sestry“ či „záchranáře“. Ani 
lékařky nejsou mimo Prahu výjimkou. Tyto skutečnosti nejsou předmětem výzkumu, je  však třeba 
je zmínit, protože se projeví na vlastnostech datového souboru.

C h a r a k t e r  p r á c e  v P r a z e  v í. m im o  P r a h u

I charakter a náplň práce záchranáře se v Praze a mimo ni značně liší. Vše je  dáno zejména 
tím, že v metropoli žiji lidé jiným  způsobem, jinak se zde chvají, mají zde jiné příležitosti apod. 
Mnoho výjezdů pražské ZZS je  na „bezdomovce“ (těch je  samozřejmě v Praze mnohem více než 
v ostatních městech13), těžce podnapilé apod. V Praze také platí nepsané pravidlo, že „vyjíždíme 
raději na vše“, takže se záchranáři častěji dostávají k případům, které nejsou natolik závažné, aby 
byl jejich zásah skutečně nutný14. Kromě toho mentalita lidí žijících v metropoli je odlišná od těch, 
kteří žijí v méně zalidněných oblastech -  volají na tísňovou linku i v případech, kdy by si to

12 Obrat často používaný v PNP. Definuje, jaké vlastnosti má mít zdravotnické zařízení, do kterého je pacient 
transportován.

b Někteří záchranáři v centru města uváděli, že bezdomovci tvoří až 50 % výjezdů za den.
14 Pražští záchranáři někdy ironicky titulují sami sebe jako „žlutej taxík“.
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mimopražští jednoduše nedovolili (zvýšená teplota apod.13). Jak to řekl přesně jeden záchranář při 
rozhovoru, jež jsem  s ním vedl: „Voni sou tady na venkově lidi prostě jinak vychovaný.“

S p e c i f i k a  b l í z k é h o  o k o l í  P r a h y

Blízké okolí Prahy tvoří velmi specifickou oblast působení záchranných služeb. Na jednu 
stranu se potýkají s podmínkami typickými spíše pro řídce zalidněné oblasti -  malá incidence 
výjezdů, delší dojezdové časy, volání ve spíše závažnějších případech... Na druhou stranu, 
vyskytují se v těsné blízkosti metropole a tak přebírají vlastnosti i z městského prostředí -  např. se 
zde již na více místech zavádí systém RV namísto staršího systému, kdy lékař jezdil na „velkém 
autě“ RLP. Také je zde mnohem vyšší fluktuace zaměstnanců, blížící se fluktuaci v Praze. Mladí 
záchranáři přicházejí přímo ze škol, práce je  baví několik let a pak odcházejí jinam  (tento jev 
provází spíše okolí Prahy než Prahu samotnou).

Naopak v oblastech, které se nacházejí dále od Prahy (v tomto výzkumu zastoupeny ZZS 
v Liberci, Olomouci, Velkých Opatovicích a v Aši) je fluktuace mnohem nižší, záchranářství je 
spíše prací na celý život (mimo jiné je  to způsobeno strachem z nezaměstnanosti) a tak se na 
výjezdu můžeme setkávat se sestrami či záchranáři ve věku 40 i více let.

P ř í s tu p  k v ý z ku m u

Zmíněné skutečnosti se pochopitelně odrazily i na tom, jak dotázaní přistupovali k faktu, že 
jsou žádáni o vyplnění dotazníku. V Praze byl přístup mnohem častěji a silněji odmítavý -  také 
proto, že zdejší záchranáři jsou různými výzkumy a dotazníky poměrně silně vytěžováni.
Všeobecně jsem  se setkával s nedůvěrou nebo spíš zlehčováním výzkumu -  záchranáři takovým 
věcem příliš nevěří. To je také jeden z důvodů, proč se mi podařilo mimo Prahu sesbírat paradoxně 
více dat s menšími komplikacemi než v hlavním městě.

Metodologie

Cílová populace: řidiči, sestry, záchranáři a lékaři pracující u ZZS v ČR
Základní populace: řidiči, sestry, záchranáři a lékaři pracující u ZZS v ČR, kteří neodmítnou 

účast ve výzkumu.

Typ výběru: Vícestupňový náhodný výběr. V první fázi vybírám pracoviště ZZS, v druhé 
fázi pak jednotlivé pracovníky.

Vzorek: Vzhledem k malé cílové populaci a předpokládaným obtížím se sběrem dat jsem  se 
rozhodl pro rozsah vzorku 60 až 100 respondentů.

A u t o r e m  v y t v o ř e n é  n á s t r o j e

Pro potřeby práce jsem  si sestavil dva indexy: Index frustrace ideálů (IFI) a index vztahu 
k pracovnímu kolektivu. Oba jsem  vytvořil tak, že jsem  nechal respondenty odpovídat na dílčí 
otázky na škále od 1 do 7 a poté jsem  z odpovědí, které patřily do indexu zahrnout, spočetl prostý 
průměr.

Co se týče IFI, ptal jsem  se respondentů na to, jak velký cítí rozpor mezi původními ideály, se 
kterými nastupovali do zaměstnání, a současnou situací v práci. Celkově jsem  se ptal na 7 oblastí,

13 Tyto situace jsou ožehavé. Dispečeři jsou nuceni ze zmatené výpovědi volajícího vyčíst a objektivně posoudit, zda 
mají na místo vyslat zdravotníky s lékařem, bez lékaře, nebo vůbec nikoho. Teplota (stejně jako jiné příznaky) může 
signalizovat lecos a ničím si nemůžete být jisti. K těmto ambivalencím se nevyjadřuji, pouze konstatuji, že v Praze se 
na takové případy téměř vždy vyjíždí, zatímco mimo Prahu dispečerka častěji výjezd odmítá.
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v nichž by záchranáři mohli cítit jisté disproporce mezi původními představami a realitou. Při volbě 
oblastí jsem  vycházel jednak z definic a různých dalších popisů syndromu vyhoření, jednak 
z vlastní zkušenosti. Nakonec jsem  vybral následujících 7 (viz níže tabulku „Ideály“).

Indexu vztahu k pracovnímu kolektivu jsem  složil z pouhých dvou otázek -  žádal jsem  
respondenta, aby (a) ohodnotil svůj vztah ke kolektivu, a poté (b) to, jak  si myslí, že se kolektiv 
vztahuje k němu. Důkazem, že se nejedná o tytéž otázky a kombinovat je  dohromady má smysl, mi 
bylo, že respondenti neodpovídali příliš často na obě otázky stejně.
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5 . V ý s l e d k y  v ý z k u m u

F r u s t r a c e  n e s p l n ě n í m  id e á lů  o p r á c i  u z á c h r a n n é  s lu ž b y  

Jedna ze stěžejních veličin, kterou jsem  zkoumal. Měřil jsem  ji v sedmi dimenzích a ty je  
možné buď pozorovat každou zvlášť, nebo použít index „IFI -  Index frustrace ideálů“, který jsem  
sestavil (prostý průměr hodnot odpovědi na dílčí otázky). Míru frustrace jsem  měřil na škále od 1 
do 7, kde 1 byla maximální spokojenost a 7 byla maximální nespokojenost, nenaplněnost původních 
představ. Při základním třídění dat byla některá z nich identifikována jako odlehlé či extrémní 
hodnoty. Rozhodl jsem  se tyto hodnoty v souboru ponechat a zahrnout je  do analýzy -  dle mého 
názoru byly jako extrémní hodnoty identifikovány jen kvůli malému vzorku dat.

Záchranáři se nejvíce cítí frustrováni -  překvapivě -  platem (jak uvidíme níže, pro Prahu to 
ale neplatí), nejméně pak pracovním kolektivem.

Tabulka 1: Ideály

ideály
celkove

využiti 
znalosti v 
praxi

celková
napln
prace

pracovni
kolektiv plat přistup

vedeni

přistup 
pacientu 
k Vam

IFI

průměr 3,05 2,57 2,84 2,12 3,84 3,68 3,1 3,03

Abych mohl nějak zhodnotit (alespoň v základu) pozici respondenta v pracovním kolektivu, 
položil jsem  mu dvě otázky: 1) jak  se jem u kolektiv líbí, 2) jak  si respondent myslím, že se on sám 
„líbí kolektivu“. Z těchto dvou hodnot jsem  poté (opět prostý průměr) vytvořil index, kterým jsem  
vyjádřil, jak dobře si respondent v kolektivu stojí. Tímto indexem měřím částečně míru sociální 
opory, která je  poskytována respondentovi. Pouze částečněji měřím proto, že se zde nepočítá 
s podporou rodiny, přátel a podobně, kteří mohou mít na celkovou situaci určující vliv. Index tedy 
měří pouze míru sociální opory v zaměstnání.

Tabulka 2: Pozice v pracovním kolektivu

Jak vnímáte 
kolektiv Vy?

Jak kolektiv 
vnímá Vás?

Index vztahu k 
pracovnímu kolektivu

průměr 2,3 2,57 2,45

Záchranáři spolu nehovoří příliš často o syndromu vyhoření. Celých 67,6 % záchranářů se 
mezi sebou baví o syndromu vyhoření buď „nikdy“, „jednou za čas“ , nebo „zřídka kdy“. Naopak 
často nebo velmi často se o něm baví pouze 13,2 %. Zajímavé však je, že i přesto popisují poměrně 
velký podíl svých kolegů, kteří podle nich vyhořelí jsou, nebo k otmu mají blízko -  73,8 % z nich si 
myslí, že v jejich okolí je maximálně 30 % kolegů vyhořelých16. Kdybychom dali na jejich slova, 
znamenalo by to, že naše data situaci podhodnocují. Zde je na místě zmínit, že někteří respondenti 
účast ve výzkumu poměrně striktně odmítli. Můžeme se jen dohadovat, zda to nebylo právě proto, 
že jsou již hodně vyhořelí. V každém případě, tyto dvě proměnné spolu vykazují jistou 
provázanost17 (přímá závislost, statisticky však neprokázána -  signifikance 0,085).

16 Podrobnosti v příloze -  viz tabulku „Kolik % vyhořelých kolegů je ve Vašem okolí?“.
17 Viz v příloze tabulku „Mluvení o vyhoření vs. kolik kolegů již vyhořelo?“.

17



Záchranáři buď vůbec nekouří18 (téměř polovina), nebo vykouří do 20 cigaret za den (47 %), 
přičemž se tito kuřáci dělí na dvě skupiny dle toho, zda jsou pod či nad 10 cigaret za den. Takovéto 
rozdělení do skupin není náhodné -  data k němu přímo vybízela. V příloze možno nahlédnout 
bodový diagram (graf „Syndrom vyhoření vs. kouření (scatterplot)“), podle kterého jsem  skupiny 
tvořil. Průměrný záchranář denně vykouří 7 cigaret.

Jak se ukázalo, míti blízkého kolegu na záchranné službě je v zásadě úzus. Pouze dva 
z dotázaných uvedli, že takového „parťáka“ nem ají19. Tím bylo v zásadě znemožněno použít taková 
data pro další analýzu. Tato situace se ale dala předvídat -  náplň práce si přímo žádá takového 
kolegu mít. Je třeba, aby -  je-li to možné -  byly záchranné týmy složeny z lidí, kteří se dobře znají 
a mohou si důvěřovat. Navíc různé týmy jsou zvyklé na různé daihy spolupráce. Jiná situace je 
např. ve Spojených státech, kde je  úloha každého člena týmu přesně definována.

Průměrný záchranář pracuje u záchranné služby již  9,28 let. Jsou i tací respondenti, kteří za 
sebou mají již 40 let práce u záchranné služby. Proměnnou jsem  pro přehlednost kategorizoval po 5 
letech. Je zde vidět, že s přibývajícími odslouženými lety klesá počet záchranářů. Tři respondenti 
odmítli odpovědět.

Tabulka 3: Kolik let již pracujete u ZZS?

Frequency Valid
Percent

Valid 1-5 28 43,08
6-10 17 26,15
11-15 11 16,92
16-20 4 6,15
20 a vice 5 7,69
Total 65 100,00

Missing missing 3
Total 68

V dotazníku jsem  se respondentů také dotázal, jaké povolání vykonávali předtím než začali 
pracovat u záchranné služby. Je dobré si všimnout, že nejvíce je  sester, které dříve pracovaly na 
odděleních JIP či ARO20. Větší množství respondentů pracovalo předtím mimo zdravotnictví -  
zejm. řidiči, kteří před ZZS řídili v civilních službách. Třetí největší četnost vidíme u položky 
„žádné“ -  ta ukazuje respondenty, kteří hned po ukončení studia nastoupili na záchrannou službu.

Co se týče doby, kterou respondent v předchozím povolání strávil, má tato proměnná celkem 
pochopitelně exponenciální rozdělení. Stranou pak stojí hodnota „žádné“, která vyjadřuje, že 
respondent předtím žádné povolání nevykonával. Proměnnou jsem  škáloval opět po 5 letech. 
Průměrná hodnota délky předchozího pracovního pom ěřuje 5,5 roku.

18 K následujícímu odstavci viz v příloze tabulku „Kouření“.
19 Viz v příloze tabulku „Blizky kolega“.
20 Je to pochopitelné -  specializace, která je vyžadována na těchto odděleních, je vyžadována i na pozici tzv.

„výjezdové sestry“ u záchranné služby. Přecházet mezi těmito dvěma povoláními je vcelku běžné (ještě běžnější je 
vykonávat je obě současně...) a navíc asi i prospěšné -  pacient velmi často z vozidla záchranné služby putuje právě 
na oddělení JIP či ARO. Sestra, která tato dvě povolání střídá, má lepší přehled o situaci a tím roste kvalita její práce. 
Jinou běžnou praxí je, že sestra si na ARO či JIP udělá tzv. „nástupní praxi“ a poté jde pracovat na ZZS. Více viz graf 
„Předchozí povolání“ v příloze.
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Graf 1: Délka předchozího pracovního poměru 
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Průměrná hodnota indexu BQ je 2,65. Podle tvůrců námi použitého nástroje Burnout Measure 
Ayaly Pines a Elliota Aronsona to znamená, že průměrný záchranář je -  co se týče vyhoření-  
v uspokojivém stavu, mírně přikloněn k tomu, aby měl mírný náběh na vyhoření. Modus této 
hodnotě odpovídá -  v tabulce níže vidíme, že „uspokojivých“ je  58,8 % záchranářů. Můžeme tedy 
říci, že téměř 80 % záchranářů nemá potíže (zatím?) se syndromem vyhoření.

Tabulka 4: Index BQ (míra vyhoření)

Frequency Valid Percent Cumulative
Percent

dobry 14 20,59 20,59
uspokojivý 40 58,82 79,41
mirny nabeh 9 13,24 92,65
prokazane vyhořeni 2 2,94 95,59
alarmující stav 3 4,41 100,00
Total 68 100,00

Pro zjednodušení analýzy některých vlivů na syndrom vyhoření jsem  si rozdělil kontinuum 
indexu BQ jen do dvou skupin -  nevyhořelý/vyhořelý. Mezi nevyhořelé jsem  zařadil ty, kteří jsou 
v dobrém či uspokojivém stavu (79,4 %), mezi vyhořelé zbytek (20,6 %)21. K takovému rozhodnutí 
jsem dospěl na základě faktu, že se jedná o rovnoměrněji rozdělená data do dvou skupin -  při 
rozdělení respondentů do skupin „nevyhořelí či s náběhem“ a „prokazatelně vyhořelí“ bychom se 
dostali do podobné situace jako s otázkou na „blízkého kolegu“.

zadne 1-5 6-10 11-15 16-20

Počet let v předchozím povoláni

21 Viz v příloze tabulku „Vyhořelý/nevyhořelý“.
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Syndrom vyhoření a jeho vztah k ostatním proměnným

Na začátku výzkumu se zdálo, že některé korelace syndromu vyhoření s dalšími proměnnými 
se prokáží jako „až příliš silné“ . Konkrétně jsem  se obával, že mnou sestavený vytvořený index EFI 
a nástroj Burnout Measure budou měřit do značné míry jedno a to samé. Nicméně se ukázalo, že 
tyto dvě proměnné spolu souvisí jen slabě -  Pearsonův korelační koeficient dosahuje hodnoty 0,31 
a statisticky významný je až na 5% hladině významnosti22.

Graf 2: BQ vs. IFI (scatterplot)
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Když se podíváme dovnitř do indexu EFI a provedeme regresní analýzu metodou Stepwise23, 
kde se budeme ptát, které složky indexu IFI mají statisticky významný vliv na hodnoty syndromu 
vyhoření, zjistíme, že jde pouze o jednu proměnnou: náplň práce24. Vidíme tak, že v tomto bodě 
prožívají záchranáři nejčastěji chronické, opakující se stersy, které vedou později až k tomu, že 
vyhoří. Připomeňme pro tento bod klíčovou část definice syndromu vyhoření:

„ Vyhoření není výsledkem izolovaných traumatických zážitků, nýbrž se objevuje 
jako plíživé psychické vyčerpání, jako dlouhodobé působení stresujících podnětů. “

(Tošnerovi, 2002; 4)

Dalším indexem, u kterého by se dala předpokládat určitá souvislost se syndromem vyhoření, 
je pozice respondenta v kolektivu. Zde se souvislost proměnných neprokázala ani v nejmenším.2̂  Je 
třeba dodat, že míru sociální opory jsm e měřili pouze v pracovním kolektivu a nemáme představu, 
jaká situace panuje v respondentově domácím prostředí apod.

Podobně se neprokázala žádná souvislost mezi syndromem vyhoření a kouřením26. Dokonce 
jsou průměry v opačném poměru než jak byla stanovena hypotéza -  sice ne statisticky významně 
(směrodatné odchylky jsou obrovské), ale jinak nevyhořelí záchranáři kouří více než ti vyhořelí.

22 Více -  viz v příloze tabulku „BQ vs. IFI (correlation matrix)“.
23 Tabulku „Model summary“ viz v příloze: „Regrese -  vliv složek indexu IFI na hodnoty BQ“
24 Jediný statisticky přijatelný model sestavilo SPSS jen z této proměnné a konstanty, přičemž tento model vysvětluje 

necelých 20 % variability prměnné BQ a náplni práce je ve výsledné rovnici přisouzena váha 0,28. O silný vliv se 
tedy jistě nejedná. Nicméně to, že právě frustrace z nespokojenosti s náplní práce koreluje (Pearsonův korelační 
koeficient 0,444, statisticky významný) se syndromem vyhoření, je vcelku logické.

25 Viz přílohu „Index vztahu k prac. kolektivu vs. BQ (correlation matrix)“
26 V příloze viz bodový diagram „Syndrom vyhoření vs. kouření (scatterplot)“
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Tabulka 5: Vyhořelý/nevyhořelý -  průměrný počet cigaret za den

Slovní
hodnoceni BQ Mean N Std.

Deviation
nevyhořely 7,62 53 9,3710
vyhořely 6,43 14 8,1874
Total 7,37 67 9,0902

Jedno je jisté. Čím více je  záchranář vyhořelý, tím více se o tom se svými kolegy baví. Zdálo 
by se, že to může být ovlivněno oběma směry -  buď tak, že jak jsem  vyhořelý, všímám si toho a 
hovořím o tom s kolegy, nebo to může být i tak, že čím více hovořím s kolegy, tím více si všímám 
toho, jak moc jsem  vlastně vyhořelý. Jenže to by mohlo platit pouze v situaci, kdy bychom se 
respondentů přímo ptali: „Jak moc se cítíte být vyhořelý/á?“ -  my se však neptáme a měříme 
syndrom vyhoření nepřímo. Údaj, který o respondentově vyhoření máme, můžeme považovat za 
objektivní a je  možné, že o tom respondent vůbec neví. Tím je  zaručeno, že závislost je  pouze 
jednostranná: čím více jsou záchranáři vyhořelí, tím více o tom mezi sebou hovoří. V korelační 
matici (viz přílohu) vidíme, že souvislost proměnných není úplně slabá -  0,47 a statisticky 
významná na 1 % hladině významnosti testu.

Proč tomu tak je? Pravděpodobně proto, že respondentů, kteří jsou vyhořelí zcela, je 
v datovém souboru pomálu. Více je však těch, kteří mají k vyhoření náběh. Ti ještě nejsou postiženi 
v plné síle a nebrání se ještě třeba tolik hovorům s kolegy. A také se zřejmě snaží mluvit o 
nebezpečí, které podvědomě cítí. Když poté vyhoří, s kolegy se přestanou bavit na toto téma úplně. 
Na ověření takové hypotézy by však bylo třeba více dat.

Další otázkou je, zda BQ souvisí s tím, kolik vyhořelých kolegů si uvědomuje respondent ve 
svém okolí. A odpovědí je, že taková souvislost nebyla na datech prokázána. Neobjevila se ani 
slabá korelace. Dokonce ani v případě, kdy byla proměnná, vyjadřující procento vyhořelých kolegů, 
kategorizována a zkoumal jsem  rozdíly mezi průměry BQ u každé kategorie.

Bohužel, data neumožňují, abychom zkoumali souvislost mezi syndromem vyhoření a tím, 
zda má či nemá záchranář v zaměstnání nějakého toho „parťáka“ -  spřízněného kolegu. Příliš velká 
většina z nich totiž blízkého kolegu má. A průměry se (dle ANO VY) beztak neliší.

Signifikantní korelace se neobjevila ani v případě věku respondenta. Zajímavější už je otázka 
po souvislosti mezi syndromem vyhoření a délkou pracovního poměru u ZZS. Tam se již  korelace 
objevuje. A le je  velmi slabá. Pearsonův koeficient dosahuje hodnoty jen 0,25 a na hladině 1% 
hladiny významnosti testu signifikantní není. Jako statisticky významný se jeví až na 5% hladině 
významnosti testu. Základem této korelace je jistě teoretický poznatek (popsaný výše), že syndrom 
vyhoření vzniká zejména z chronické frustrace a mnohokrát se opakujících stresových situací. Zde 
vidíme, že to má za následek souvislost mezi mírou vyhoření a délkou pracovního poměru.

Z ávěr :  R e g r e s e  BQ

Chtěli-li bychom tedy modelovat index BQ a sledovat, jaký na něj mají vliv proměnné, jež 
jsme měřili, nabízejí se nám dvě: 1) frustrace spojená s tím, že celková náplň práce neodpovídá 
původním představám respondenta, 2) kolik let již  respondent pracuje u záchranné služby. 
Proměnnou, která s BQ korelovala nejsilněji, do regerse zařadit nemůžeme, protože, jak bylo 
popsáno výše, v tomto případě se jedná o opačný směr vlivu -  jde o to, že ona proměnná je 
ovlivněna vývojem BQ.

Regresní analýza metodou stepwise ale připustila do výsledného modelu stejně pouze 
proměnnou „celková napln práce“ a tudíž vypadá výsledek stejně jako když jsm e se pokoušeli
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modelovat BQ celou baterií otázek, které sledovaly frustraci respondentových ideálů. Výsledná 
rovnice regresní fungce by tedy vypadala takto:

y = 1,9 + 0,28 * x + s

... kde x je  hodnota proměnné „celková napln prace“. Model, který jsm e sestavili, vysvětluje 
variabilitu proměnné BQ z 20 %.

Rozdíly mezi regiony

Syndrom vyhoření se nejeví jako regionálně podmíněný. ANOVA neprokázala, že by rozdíly 
mezi regiony (srovnával jsem  průměrné hodnoty BQ za daný region) byly statisticky významné. 
Zdá se tedy, že ač se jiné ukazatele regionálně liší, na vyhoření to výrazný vliv nemá. Odpovídá 
tomu i předchozí zjištění, že spojitost mezi proměnnými, které se jako regionálně determinované 
jeví, a syndromem vyhoření je  vyjádřena vůbec či (málokdy) jen velmi slabě.

Tabulka 6: Průměrné hodnoty BQ v regionech

Praha - okoli - zbytek CR Mean N Std.
Deviation

Praha 2,85 20 0,9222
Blizke okoli Prahy 2,38 21 0,6368
Zbytek CR 2,71 27 1,0347
Total 2,65 68 0,9015

Jak se ukázalo, regionálně silně podmíněné jsou hodnoty indexu IFI. I prostý pohled na 
krabicové diagramy nám napovídá, že diference bude statisticky významná.

Graf 3: Hodnoty IFI dle regionů (boxplot)
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ANOVA tento rozdíl vyznačila jako statisticky silně významný (nenulová čísla se u 
signifikance objevila až na čtvrtém desetinném místě). V mimopražských regionech celkově 
dochází ke shodě, rozdíly mezi blízkým okolím Prahy a zbytkem ČR jsou minimální. Ovšem Praha 
se od těchto dvou regionů výrazně liší -  o celý 1 bod (měřeno na 7bodové škále)27. Takto výrazný 
rozdíl si zaslouží bližší prozkoumání. Podívejme se, jak  se chovají jednotlivé položky baterie 
otázek, z nichž se počítá IFI.

Praha Zbytek CR
Blizke okoli Prahy

Praha - okoli - zbytek CR

27 Viz v příloze tabulku „Průměrné hodnoty IFI v regionech“
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Graf 4: Jednotlivé položky frustrace vs. regiony (barchart)
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Při testování průměrů vyšlo najevo, že u položky „pracovni kolektiv“ je  rozdíl mezi regiony 
statisticky nevýznamný a u položek „ideály celkove“ a „plat“ je  rozdíl sice statisticky významný, 
nicméně to není až tak nízká hodnota signifikance, jak  bychom si přáli (0,022 a 0,010).

To, že na Pražské záchranné službě nejsou pracovníci spokojeni s tím, jak  jsou v praxi 
využívány jejich znalosti, je  snadno vysvětlitelné rozdíly, které jsem  načrtl už v teoretickém pozadí
-  kratší dojezdové časy, často jen  rutinní transport pacienta do nemocnice během pár minut, větší 
množství nezávažných případů apod. Souvisí s tím samozřejmě i celková náplň práce, kde se ještě 
mohou přidružit další charakteristiky pražského regionu -  problematika bezdomovectví apod.

Výrazné rozdíly se neprojevují stran spokojenosti s kolektivem. Zdá se tedy, že příliš nezáleží 
na tom, jaký kolektiv na pracovišti funguje, nebo se kolektivy skutečně neliší. I celkově -  ve 
srovnání s ostatními složkami IFI -  je míra frustrace v tomto případě velmi nízká (z kapitoly „Popis 
dat“ již víme, že v celkovém průměru má nejnižší hodnotu -  2,12).

Plat by se dal charakterizovat jako výjimka. Z rozdílů, které jsou statisticky významné, je 
tohle jediná položka, kde nejsou nejvíce frustrováni záchranáři v Praze. Nejpravděpodobnějším 
vysvětlením je, že platy v Praze jsou skutečně vyšší a proto si záchranáři v Praze tolik nestěžují.
V okolí Prahy, kam na záchrannou službu také často dojíždějí Pražané, jsou, zdá se, platy nižší, ale 
blízkost Praze a povědomí o tom, že tam jsou platové podmínky lepší, může způsobovat jistou 
frustraci. Ve zbytku ČR bych předpokládal, že platy budou nízké zrovnatak, ale kvůli celkově horší 
situaci a také kvůli velké hrozbě nezaměstnanosti se tam lidé naučili na peníze si příliš nestěžovat.

Co se týče zklamání respondentů ohledně ideálů o tom, jaké budou mít v práci vedení, budu 
to raději komentovat jen z pohledu statistiky: pražští záchranáři se cítí být přístupem vedení 
frustrováni statisticky významně více než záchranáři v okolí Prahy a ve zbytku republiky.

Záchranáři v Praze jsou statisticky významně nespokojenější i s přístupem pacientů. Také 
tento výsledek koresponduje s teoretickou částí práce, kdy jsem  se pokoušel charakterizovat 
regionální rozdíly. Pacienti v Praze jsou -  řekněme tu kulantně -  „citlivější“, záchranná služba 
vyjíždí téměř na každou výzvu a také jsou v klientele výrazněji zastoupeni bezdomovci či opilci. 
Považuji to za dostatečné důvody k tomu, aby se názor záchranářů na přístup pacientů v Praze 
statisticky významně lišil od názorů v ostatních regionech.
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V n í m á n í  p o z i c e  v k o l e k t i v u

Až na jednu výjimku se zde neobjevují statisticky významné rozdíly mezi regiony. Touto 
výjimkou je otázka „jak vnímáte kolektiv Vy?“, kde se projevil statisticky významně kladnější 
vztah ke kolektivu u stanovišť blízko Prahy.

Z á v ě r  r e g i o n á l n í c h  c h a r a k t e r i s t i k

Vlastnosti jednotlivých záchranných služeb jsou skutečně v různých regionech odlišné. 
Výrazně se tyto rozdíly projevily při zkoumání ideálů, se kterými vstupovali záchranáři do 
pracovního poměru a toho, do jaké míry jsou frustrováni tím, že tyto ideály zůstaly více či méně 
nenaplněny. Výrazné odlišnosti vykazuje především ZZSHMP (Zdravotnická záchranná služba 
hlavního města Prahy), která se v tomto ohledu statisticky významně liší od záchranných služeb 
mimopražských. Všeobecně se dá říci, že pracovníci zde mají statisticky významně méně naplněné 
původní ideály o tom, jaká bude jejich práce.

Výrazně se tím potvrzují předpoklady, na čem bude založená regionální odlišnost 
záchranných služeb -  potvrdilo se, že specifické vlastnosti regionů budou mít vliv na pocity, které 
ze svého zaměstnání respondenti mají. V ostatních oblastech se ale neukázalo příliš mnoho rozdílů 
mezi regiony, které by byly statisticky významné. A mezi regiony se neliší dokonce ani míra 
postižení záchranářů syndromem vyhoření. Tomu odpovídá i fakt, že korelace mezi vyhořením a 
indexem IFI není nijak silná.
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6 .
Z . va v e r

Jedním ze základních zjištění tohoto výzkumu je , že těch záchranářů, kteří buď již  vyhořeli a 
nebo k tomu mají solidní náběh, je necelá jedna pětina. Takovéto prosté tvrzení by ale bylo třeba 
potvrdit rozsáhlejším výzkumem, který by větším vzorkem respondentů zajistil dostačující 
zobecnitelnost vyskoumaných údajů.

Proměnných, u kterých by se podařilo prokázat statisticky významný vliv na syndrom 
vyhoření, je vcelku málo. Jednak je to míra frustrace celkovou náplní práce a jednak doba, jak 
dlouho již respondent pracuje u záchranné služby. Při pokusu modelovat proměnnou BQ (míra 
vyhoření) byla nakonec do rovnice regresní fungce zahrnuta jen proměnná „celková napln prace“ a 
byla j í  přisouzena poměrně nízká váha. Celá rovnice pak vysvětlovala pouze 20 % variability 
proměnné BQ.

K zajímavějším výsledkům jsm e dospěli v druhé části práce -  některé proměnné se ukázaly 
jako regionálně determinované. Nikoliv sice syndrom vyhoření -  ten se zdá být ve všech regionech 
více méně shodný. Liší se však -  a to velmi -  míra frustrace nenaplněnými představami o práci, ať 
už celkově nebo ve svých jednotlivých složkách. Při podrobnějším pohledu pak data příhodně 
dokumentují teoretickou část práce, kde autor popsal regionální specifika záchranných služeb.

Jak už to bývá, na konci výzkumu se sice objevilo několik dobrých odpovědí, ale mnohem 
více dalších zajímavých otázek. Částečně jistě můžeme doufat, že na ně odpoví připravovaný 
rozsáhlý výzkum Státního zdravotního ústavu, který v současné době probíhá, ale jehož výsledky 
ještě nebyly zveřejněny. A jistě i z tohoto velkého výzkumu vyplyne řada dalších otázek. Jisté však 
je, že syndrom vyhoření u záchranářů se v Čechách stane alespoň na čas otevřenou kapitolou a 
budeme mít alespoň základní přehled o tom, jak  se věci mají. Výrazně se tak slepší podmínky pro 
navázání praktických opatření -  např. školení staničních sester v metodách krizové intervence, 
zaměstnávání psychologů, kteří by byli záchranářům k dispozici, apod. Nutno říci, že v současnosti 
je péče o psychiku záchranářů ještě „v plenkách“ a to i přes fakt, že se o je jí potřebě mezi odbornou 
veřejností již delší dobu otevřeně mluví. Můžeme jen doufat, že výzkumy, které odhalují psychické 
aspekty práce záchranáře, pomohou urychlit reakci na tento nedostatek.

Z hlediska metodologického musím předně konstatovat, že při komponování dotazníku jsem  
nevytvořil dotazník ideální. Měl jsem  málo odvahy na to, abych se jazykovými prostředky 
přizpůsobil mentalitě a způsobu vyjadřování záchranářů. Některé části byly příliš rozvláčné, příliš 
polopatické. Celý dotazník byl pak pro tyto respondenty až příliš uhlazený a „přeslušnělý“ . Až na 
tento nedostatek, ukázal se výzkumný nástroj jako fungční a žádné další potíže se neobjevily. 
Dotazník měl cekem 3 strany, 12 otázek (některé s podotázkami) a najdete jej v příloze.

Zajímavou zkušeností pro mne byla práce s malým vzorkem dat a s ní kombinovaná metoda 
úsudku. V úvodu jsem  hovořil nejen o tom, že tento výzkumný problém si tuto metodu přímo žádá, 
ale také o tom, že úplná neznalost zkoumaného prostředí (často presentovaná jako „nezaujatost“) 
bývá někdy na škodu. Během práce na výzkumu jsem  se v tomto názoru utvrdil.

Rád do budoucna bych pokračoval v práci na stejném poli. Je možné, že se již nebudu 
věnovat syndromu vyhoření, rád bych však zůstal u témat, kde se protínají sociologie a urgentní 
medicína. Domnívám se, že tyto dva na první pohled vzdálené obory si mají co říci a ještě si mohou 
být v mnohém prospěšné.
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9.  P ř í l o h y

Původní projekt práce

P ř e d p o k l á d a n ý  n á z ev :

Stres a rizikové povolání

S t r u č n é  s h r n u t í  p ř e d b ě ž n é h o  v ý z k u m n é h o  z á m ě r u  

Ve svém výzkumu bych se rád věnoval následujícím otázkám:

Jak jsou zastoupeni takzvaní „stress-lovers“ u Záchranné služby hl. m. Prahy (ZZS 
HMP)?

Jakými způsoby zaměstnanci ZZS HMP cíleně regulují svůj stres?
Jak vnímají svou práci?

- Jaké jsou možnosti kompenzace stresu v rámci výkonu povolání?
Popř. další atributy přístupu zaměstnanců k povolání, které vyplynou při přípravě 
průzkumu.

Charakter výzkumu -  případová studie (dotazníkové šetření)
Cílová populace -  lékaři a záchranáři zaměstnaní u ZZS HMP
Cíle výzkumu -  ověřit hypotézy o projevech úmyslné redukce stresu a napětí pracovníků ZZS 

HMP, o výskytu „stress-lovers“ a podívat se, jak  sami lékaři a záchranáři vnímají svou práci. 
Hypotézy budou vycházet a) z literatury, b) z poznatků a zkušeností autora, c) z případného 
předvýzkumu, pravděpodobně provedeného kvalitativní formou.

P ř e d p o k l á d a n á  l i t e r a tu r a

1. Hayesová, Nicky (2003): Základy sociální psychologie. Portál, Praha. III. vydání.
2. Pelton, Robert Joung (2004): Jak se vrátit živý. Knižní klub, Praha. I. vydání.
3. http://europa.eu.int/comm/research/press/2003/prl 112-2en.html
4. http://www.hesculaep.org/ (česká verze je  „under construction“, zatím tam není nic moc 

ke čtení)

5. www.zzshmp.cz

6. Tematicky blízké diplomové práce absolventů VZŠ 5. května

V ý z k u m n é  a l t e r n a t i v y

Co nejvíce pálí zaměstnance ZZS HMP?
Jak vnímají pracovníci ZZS HMP své povolání a jak  se domnívají, že je  vnímá okolí?

Základní údaje o výzkumu

Cíle v ý z k u m u

1) Zmapovat, jaká je situace ohledně vyhořívání pracovníků záchranné služby.
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2) Ověřit hypotézy o vztahu některých projevů se syndromem vyhoření -  zejm. frustrace 
z rozporu mezi ideály a realitou práce záchranáře, sklony k návykovosti (kouření).

3) Ověřit hypotézy o rozdílné míře výskytu syndromu vyhoření u pracovníků v jednotlivých 
regionech.

V ý z k u m n ý  p r o b l é m

Výzkumným problémem jsou v první řadě chybějící informace o tom, jak  často jsou 
záchranáři postiženi syndromem vyhoření. Prostou aplikací nástroje Burnout Inventory snadno 
získáme základní orientaci.

S čím souvisí syndrom vyhoření (kromě těch souvislostí, které se nám již podařilo popsat)? 
Zajímám se o to, zda jej výrazně ovlivňuje frustrace způsobená rozchodem původních ideálů a 
reality pracovního procesu záchranáře. Tento druh frustrace hodlám měřit dílčími indikátory a poté 
sestavit jednotný index. To umožní také zkoumat individuálně jdenotlivé rozměry frustrace.

Liší se poměry na ZZS v jednotlivých regionech? Vyhořívají záchranáři v Praze více či méně 
než ostatní? A co je  frustruje více či méně než mimopražské?

V ý z k u m n ý  n á s t r o j :  d o t a z n í k

Data jsem  se rozhodl sbírat pomocí dotazníku. K rozhodnutí mě vedlo hned několik věcí.
(1) Nástroje pro měření syndromu vyhoření jsou nejsnáze zakomponovatelné právě do dotazníku.
(2) Bylo třeba sbírat data i v odlehlých regionech ČR a nebylo by možné, abych všechny lokality 
osobně navštívil. (3) Z hlediska časové náročnosti zatíží dotazník respondenta (záchranáře, kdterý 
může dostat kdykoliv výzvu k výjezdu) asi nejméně. Je také možné, aby v určitou chvíli vyplňovalo 
dotazník více záchranářů najednou. Při tvorbě výzkumného nástroje bylo třeba být mnohem 
šetrnější a vstřícnější k respondentům než je zvykem.

Pro měření samotného syndromu vyhoření jsem  se rozhodl použít nástroj Aylay Pinesové a 
Elliotta Aronsona -  nazvali jej Burnout Measure (BM). Jedná se o baterii 21 pocitů (stručných, 
jednovětých výroků), u kterých respondent vypovídá na sedmibodové škále jak  často je  zažívá. 
Tento nástroj poté vyjadřuje míru vyhoření v rozmezí 0 až 7. Autoři také charakterizují v tomto 
rozmezí jednotlivé intervaly, u kterých uvádějí „jak je  to vážné“.

H ypotézy, operacionalizace

P r a c o v n í  h y p o t é z y

H l: Čím více je respondent frustrovaný rozporem mezi původními ideály a skutečnou
prací, tím pravděpodobněji bude postižen syndromem vyhoření28.

H2: Čím pozitivněji je  pracovní kolektiv hodnocen zaměstnanci, tím méně se v něm
vyskytuje syndrom vyhoření. (To je  jistě dvousečná zbraň -  čím méně vyhořelých, 
tím lépe budou hodnotit pracovní kolektiv ...)

H3: Čím výrazněji bude pracovník postižen syndromem vyhoření, tím více se u něj bude
projevovat závislost na nejrůznějších látkách (kouření).

H4: Jestliže má záchranář v pracovním kolektivu někoho, kdo je mu blízký (osoba, které
důvěřuje, se kterou udržuje vyloženě přátelský, důvěrný vztah), pak bude méně 
pravděpodobně vyhořelý.

28 Viz operacionalizaci proměnných
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H5: Vyhořelý záchranáři si nebudou moc uvědomovat, že v jejich okolí je  vyhořelých
pracovníků více.

H6: Syndrom vyhoření bude vyšší u záchranám v Praze než u mimopražských.

S t a t i s t i c k é  h y p o t é z y

H l: Hodnota IFI (index frustrace ideálů) je  přímo úměrná hodnotě BQ.

H2: Čím bude u jedince vyšší index vztahu k pracovnímu kolektivu, tím vyšší bude
hodnota BQ daného jedince.

H3: Hodnota BQ je  přímo úměrná počtu cigaret, které respondent během jednoho dne
vykouří.

H4: Průměrná hodnota BQ bude statisticky významně nižší u těch záchranářů, kteří mají
v kolektivu osobu blízkou, než u těch, kteří uvedou, že takovou osobu v pracovním 
kolektivu nemají.

H5: Hodnota BQ bude záporně korelovat s početm vyhořelých, které si ve svém okolí
respondent uvědomuje.

H6: Průměrná hodnota BQ bude staticticky významně vyšší u pražských záchranářů než
u mimopražských.

Ope r a c io n a l i z a c e  p r o m ě n n ý c h

• Lékař: lékař, který je zaměstnán jako člen posádky RLP či RV u ZZS.
• Vyšší zdravotnický pracovník (záchranář): osoba s vyšším zdravotnickým vzděláním 

(sestra s atestací ARIP nebo SIP, nebo zdravotnický záchranář s titulem Dis. nebo Bc.), 
zaměstnaná u ZZS jako člen výjezdové skupiny RZP, RLP či RV (u RV pravděpodobně 
zároveň jako řidič).

• Střední zdravotnický pracovník (sestra): osoba se středním zdravotnickým vzděláním, 
zaměstnaná jako výjezdová sestra u ZZS jako člen výjezdové skupiny RZP či RLP.

• Nižší zdravotnický pracovník (řidič): osoba bez dokončeného řádného zdravotnického 
vzdělání, zaměstnaná u ZZS jako řidič (RLP či RZP)29.

.  BQ: celková hodnota vyjadřující míru postižení respondenta burnout syndromem. Hodnota
se pohybuje od 1 do 7, kdy 1 znamená minimální míru vyhoření, zatímco 7 úplné, 
maximální možné vyhoření.30

• IPP (Index vztahu k pracovnímu kolektivu): Index vyjadřující, jak  moc pozitivně se 
respondent vymezuje ke kolektivu -  na škále 1 (maximálně pozitivně) až 7 (minimálně 
pozitivně). Tento index sestavuji ze dvou škál -  jedna vyjadřuje vztah jaký má záchranář 
k pracovnímu kolektivu, druhá se ptá záchranáře na jeho předpoklad o tom, jak  se členové 
kolektivu vztahují k němu. Obě dvě dílčí otázky opět měřím na škále 1 (maximálně 
pozitivně) až 7 (minimálně pozitivně).

• IFI (Index frustrace ideálů): index vyjadřující, do jaké míry je  respondent frustrován tím, 
že ideály, se kterými do zaměstnání nastupoval, se liší od reálné situace. I ten měřím na 
škále 1 (minimálně frustrovaný) až 7 (maximálně frustrovaný). Index sestavuji z celkem 
sedmi indikátorů, u kterých vždy měřím míru frustrace na škále od 1 do 7, kde 1 je  
minimální a 7 maximální frustrace.

29 Tito zaměstnanci ZZS jsou povinni projít alespoň základním kurzem první pomoci.
j0 Nástroj Burnout Measure, který vyjadřuje míru vyhoření právě prostřednictvím hodnoty BQ, jsem převzal od 

Pinesové a Aronsona (viz Křivohlavý, 1998; 36-39).
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Indikátory: ideály celkově, znalosti využité při práci, náplň práce, pracovní kolektiv, 
finanční situace, přístup vedení, přístup pacientů

• Počet vykouřených cigaret: měřeno prostým dotazem „Kolik zhruba vykouříte denně 
cigaret?“.

• Míra komunikace mezi záchranáři na téma burnout: měřeno dotazem na frekvenci 
konání rozhovorů na téma burnout. Pro vyjádření intenzity jsem  využil stejnou škálu jako 
Pinesová a Aronson (od 1 do 7, viz dotazník).

• Věk v letech, pohlaví, délka pracovního poměru u ZZS (v letech): prostým dotazem.
Z pochopitelných důvodů umístěno na konci dotazníku.

• Respondent, který má osobu blízkou: Měřeno dotazem, zda se v pracovním kolektivu 
vyskytuje osoba, která se těší více než ostatní respondentově důvěře, respondent ví, že za ní 
může přijít s problémem jako za přítelem, bude vyslechnut, že se na ni může spolehnout 
apod.

• Počet vyhořelých, které si ve svém okolí respondent uvědomuje: řešeno dotazem „Víte 
ve svém pracovním okolí o někom, kdo by trpěl syndromem vyhoření?“ a žádostí, aby 
respondent uvedl počet těchto lidí.

Některé zkratky týkající se problematiky záchranářství

Jelikož plánuji tyto termíny v této práci dále používat, považuji za vhodné vysvětlit základní 
pojmy, které se váží na různé složení výjezdových skupin.

P N P

Přednemocniční neodkladná péče. Pole působnosti záchranáře.

R Z P  -  r ych lá  z d r a v o t n i c k á  p o m o c

Jedná se o „velké auto“, tedy standardní sanitu s veškerým vybavením, ve které jsou dva 
členové posádky -  řidič a záchranář (nebo tzv. „výjezdová sestra“). Tato posádka nemá k dispozici 
lékaře a zpravidla je  vysílána k méně závažným případům, popř. jezdí společně s jinou posádkou, 
která lékaře v týmu má. Posádka RZP má omezené pravomoce co se týče provádění zdravotnických 
výkonů -  nesmí provádět žádné výkony, které přísluší jen lékaři.

R L P  -  r y c h lá  l é k a ř s k á  p o m o c

Opět velké auto, ale členy posádky jsou tři lidé -  kromě řidiče a sestry (záchranáře) přibyl 
ještě lékař. Tato posádka vyjíždí spíše k závažnějším případům a je jí kompetence jsou plné -  
mohou poskutnout přednemocniční péči v plném rozsahu (včetně náročnějších výkonů jako např. 
převedení pacienta na umělou plicní ventilaci, podávání opiátů apod.). Jak posádka RLP tak 
posádka RZP mohou vyjíždět a operovat v terénu samostatně.

R V  -  r a n d e s  vous

Jedná se o osobní či „terénní“ vozidlo, členy posádky jsou v tomto případě záchranář-řidič a 
lékař. Toto vozidlo není určeno pro transport pacienta. V oblastech, kde se používá systém RV31, 
vyjíždějí k méně závažným případům posádky RZP. Pakliže je  případ závažnější a vyžaduje

31 Např. hlavní město Praha (ZZS HMP), Brandýs nad Labem a okolí (Pragomedica plus), nebo Zbraslav (Samaritáni).
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přítomnost lékaře (bezvědomí, dusnost, úrazy či nemoci dětí, dopravní nehody32), vyjíždí na místo 
jak posádka RZP se sanitním vozem, tak lékař v osobním autě. Hlavní výhodou systému RV je, že 
ukáže-li se, že případ je méně závažný, lékař odjíždí, může se věnovat dalším případům a na místě 
zůstává pouze posádka RZP se sanitním vozem, která je  schopna samostatně převézt pacienta do 
zdravotnického zařízení či bez lékaře snadno vyřeší méně závažné úrazy. Vozidlo s lékařem se také 
může pohybovat rychleji a zkracuje tím čas, kdy se k pacientovi dostaví první pomoc.

Popis vzorku

Výzkumu se celkem účastnilo 68 respondentů. Sběr dat probíhal na jednotlivých stanovištích 
ZZS, vždy byli o účast na výzkumu požádáni všichni přítomní záchranáři, na některých stanovištích 
opakovaně v různých dnech. Zastoupení jednotlivých stanovišť je  celkem vyrovnané.

Tabulka 7: Stanoviště ZZS

Frequency Valid
percent

Praha - Braník 5 7,35
Praha - Na Micankach 5 7,35
Praha - Prosek 6 8,82
Praha - Dukelských hrdinu 2 2,94
Praha - Sustova 2 2,94
Velke Opatovice (J Morava) 6 8,82
Ricany 8 11,76
Olomouc 2 2,94
Jesenice 5 7,35
Rudna 6 8,82
As 6 8,82
Liberec 13 19,12
Zbraslav 2 2,94
Total 68 100,00

Pro pozdější potřeby výzkumu jsem  dělil stanoviště několika způsoby do skupin. Jednak do 
dvou skupin dle kriteria „V Praze či mimo Prahu“33, jednak do tří skupin, kdy jsem  mimopražská 
stanoviště dělil ještě na ta v okolí Prahy a na ta vzdálená34.

Tabulka 8: Praha vs. mimo Prahu

F requency Valid
Percent

mimo Prahu 48 70,59
Praha 20 29,41
Total 68 100,00

3'  Toto jsou přímo vyhláškou stanovené případy, kdy je dispečerka povinna vyslat na místo posádku s lékařem.
” Praha: všechna stanoviště spadající pod ZZSHMP; mimo Prahu: ostatní
’4 Praha: stejné jako předchozí; okolí Prahy: Říčany, Jesenice, Rudná, Zbraslav; zbytek ČR: Olomouc, Aš, Liberec
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Tabulka 9: Praha -  okolí Prahy -  zbytek ČR

Frequency Valid
Percent

Praha 20 29,41
Blizke okoli Prahy 21 30,88
Zbytek CR 27 39,71
Total 68 100,00

Důvody, které mě vedly k právě takovému rozdělní stanovišť podle regionů, jsem  podrobně 
popsal v kapitole „Charakter práce v Praze vs. mimo Prahu“. Při rozdělení do tří regionů se datový 
soubor příhodně rozpadá zhruba na třetiny.

Nejsme překvapeni 38 procenty žen v souboru. Na stanovištích v Praze je 10 % žen35, v okolí 
Prahy 55 % a na vzdálenějších pracovištích 46,2 % žen.

Frequency Valid
Percent

Valid zena 25 37,88
muz 41 62,12
Total 66 100,00

Missing missing 2
Total 68

Co se týče zastoupení jednotlivých funkcí v záchranném týmu, lékaři jsou zastoupeni méně, 
nejvíce je naopak záchranářů (což je zcela pochopitelné). Jeden respondent odmítl tento údaj 
poskytnout.

Tabulka 10: Funkce na pracovišti

Frequency Valid
Percent

Valid lekar 8 11,94
zachranar 35 52,24
sestra 14 20,90
ridic 10 14,93
Total 67 100,00

Missing missing 1
Total 68

Průměrný věk respondenta je 35,9 let. Pouze něco přes 10 % respondentů je  starších 50 let. 
Průměrný věk se za jednotlivé regiony neliší a zůstává kolem 35 let (plus minus 1 procentní bod).

" Jedna z těchto dvou žen je pracovnicí dispečinku (ty mají za povinnost absolvovat za rok určitý počet výjezdů a tato 
dispečerka si tuto povinnost právě splňovala), druhá z nich je staniční sestra (jezdila na výjezdy dříve, jako staniční 
sestra již nejezdí).
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Tabulka 11: Věk

Frequency
Valid
Percent

Valid 20-29 20 30,30
30-39 23 34,85
40-49 16 24,24
50 a vice 7 10,61
Total 66 100,00

Missing missing 2
Total 68
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D oplňující tabulky

Tabulka 12: Regrese -  vliv složek indexu IFI na hodnoty BQ

Model
Summary

Model R R
Square

Std. Error of the 
Estimate

Durbin-
Watson

1 0,4445 0,1975 0,8140 2,4491
a Predictors: (Constant), celková napln prace
b Dependent Variable: BQ - burnout index

Tabulka 13: Index vztahu k prac. kolektivu vs. BQ (correlation matrix)

B Q -
burnout
index

Index 
vztahu k 
pracovnímu 
kolektivu

BQ - burnout index Pearson
Correlation 1,00 0,12

Sig. (2-tailed) 9 0,3321
N 68 68

Index vztahu k pracovnímu 
kolektivu

Pearson
Correlation 0,12 1,00

Sig. (2-tailed) 0,3321 y
N 68 68

Tabulka 14: Průměrné hodnoty IFI v regionech

Praha - okoli - zbytek C R Mean N Std.
Deviation

Praha 3,76 20 0,8598
Blizke okoli Prahy 2,77 21 0,8496
Zbytek CR 2,70 27 1,0335
Total 3,03 68 1,0318
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Tabulka 15: Celková napln práce vs. BQ (correlation matrix)

BQ - burnout 
index

celková napln 
prace

BQ - burnout 
index

Pearson
Correlation 1,00 0,44**

Sig. (2-tailed) 9 0,0001
N 68 68

celková napln 
prace

Pearson
Correlation

0,44** 1,00

Sig. (2-tailed) 0,0001
N 68 68

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabulka 16: Blízký kolega

Frequency Valid
Percent

Valid nema 2 2,99
ma 65 97,01
Total 67 100,00

Missing missing 1
Total 68

Tabulka 17: Jak často se o vyhoření mluví?

Frequency Valid Percent Cumulative
Percent

nikdy 14 20,59 20,59
jednou za cas 22 32,35 52,94
zridka kdy 10 14,71 67,65
někdy 13 19,12 86,76
často 7 10,29 97,06
velmi často 2 2,94 100,00
Total 68 100,00

Tabulka 18: Mluvení o vyhoření vs. kolik kolegů již vyhořelo?

Mluvite o vyhořeni s kolegy? Mean N Std. Deviation
nikdy 10,25 12 23,1482
jednou za cas 12,45 20 15,9719
zridka kdy 28,11 9 19,1275
někdy 31,67 12 25,6137
často 21,83 6 30,6295
velmi často 40,00 2 56,5685
Total 19,93 61 23,8404
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Tabulka 19: Kouření

Frequency Valid
Percent

nekuřák 32 47,06
1 az 10 17 25,00
11 az 20 15 22,06
vice nez 20 4 5,88
Total 68 100,00

Tabulka 20: Kolik % vyhořelých kolegů je ve Vašem okolí?

Frequency Percent Cumulative 
valid percent

Valid zadni 12 17,65 19,67
1-14 % 19 27,94 50,82
15-29 % 14 20,59 73,77
30-44 % 7 10,29 85,25
45-59 % 2 2,94 88,52
60-74 % 2 2,94 91,80
IS % a vice 5 7,35 100,00
Total 61 89,71

Missing missing 7 10,29
Total 68 100,00

Tabulka 21: Vyhořelý/nevyhořelý

Frequency Valid
Percent

nevyhořely 54 79,41
vyhořely 14 20,59
Total 68 100,00

Tabulka 22: BQ vs. IFI (correlation matrix)

BQ - burnout 
index

IFI - index frustrace 
ideálu

BQ - burnout index Pearson
Correlation 1,00 0,31*

Sig. (2-tailed) 0,0113
N 68 68

IFI - index frustrace 
ideálu

Pearson
Correlation 0,31* 1,00

Sig. (2-tailed) 0,0113 y
N 68 68

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Tabulka 23: Mluveni o vyhořeni vs. BQ

B Q -
burnout
index

Mluvite o 
vyhořeni s 
kolegy?

BQ - burnout index Pearson
Correlation 1,00 0,47**

Sig. (2-tailed) > 0,0001
N 68 68

Mluvite o vyhořeni s 
kolegy?

Pearson
Correlation 0,47** 1,00

Sig. (2-tailed) 0,0001 5
N 68 68

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabulka 24: Kolik let již u ZZS vs. BQ (correlation matrix)

BQ - burnout index Kolik let jiz 
pracuje u ZZS

BQ - burnout index Pearson
Correlation

1,00 0,25*

Sig. (2-tailed) 9 0,0449
N 68 65

Kolik let jiz pracuje u 
ZZS

Pearson
Correlation 0,25* 1,00

Sig. (2-tailed) 0,0449 >
N 65 65

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Dobrý den.
Mé jméno je Ondřej Koudela a jsem studentem  II. ročníku záchranářství na SZŠVZS 5. května. 

Současně také studuji III. rokem  sociologii na UK FSV v Praze. Letos píši bakalářskou práci (věnuji se 
v ní psychice záchranářů) a její stěžejní částí je právě tento výzkum . Tímto Vás žádám  o pomoc -  
vyplňte prosím  tento krátký dotazník. N ení to nic těžkého a ani Vás to dlouho nezdrží. Mezi výjezdy se 
jistě najde čas. A nebojte se odpovídat upřím ně, dotazník je anonymní.

Poznámka: V odtazníku se velmi často vyskytují tzv. „škály" -  otázky s možností odpovědi od 1 do 7. V některých 
případech není jednoznačný vztah mezi odpověďmi, které jsou číslům přiřazeny (např. „jednou za čas" a „zřídka kdy"). 
Každý to může vnímat jinak. V takových situacích se rozhodujte podle čísel -  když není jasné, zda je víckrát „jednou za čas" či 
„zřídka kdy", pořád máte jistotu, že 2 je méně než 3...

Otázka č. 1: K olikrát jste b ěh em  d n eška  už v y je li k  zásahu?

........... (napište prosím  číslem)

Otázka č. 2: Jak se b ěžn ě  cítíte?

Nyní Vás prosím  o vyplnění následující tabulky. Je to prosté -  ve sloupečku vytištěném  tučně 
jsou různé pocity, zkušenosti, které m ožná občas máte. O tázka zní: „Jak často se Vám to poslední 
dobou stávalo? (cca za posledních 6 měsíců)" Vyjádřete to prosím  u každého pocitu čísly od 1 do 7:

1 = nikdy, 2 = jednou za čas, 3 = zřídka kdy, 4 = někdy, 5 = často, 6 = obvykle, 7 = vždy.
Vámi zvolené číslo zakroužkujte.

Byl(a) jsem  unaven(a). 1 2 3 4 5 6 7

Byl(a) jsem  v depresi (tísni). 1 2 3 4 5 6 7

Prožíval(a) jsem  krásný den. 1 2 3 4 5 6 7

Byl(a) jsem  tělesně vyčerpán(a). 1 2 3 4 5 6 7

Byl(a) jsem  citově vyčerpán(a). 1 2 3 4 5 6 7

Byl(a) jsem  šťastný(á). 1 2 3 4 5 6 7

Cítil(a) jsem  se vyřízen(á), zničený(á). 1 2 3 4 5 6 7

Nem ohl(a) jsem  se vzchopit a pokračovat dále. 1 2 3 4 5 6 7

Byl(a) jsem  nešťastný(á). 1 2 3 4 5 6 7

Cítil(a) jsem  se uhoněn(á) a utahán(ána). 1 2 3 4 5 6 7

Cítil(a) jsem  se jakoby uvězněn(á) v  pasti. 1 2 3 4 5 6 7

Cítil(a) jsem  se jako bych byl(a) nula, bezcenný(á). 1 2 3 4 5 6 7

Cítil(a) jsem  se utrápený(á). 1 2 3 4 5 6 7

T ížily  m ne starosti. 1 2 3 4 5 6 7

Cítil(a) jsem  se zklam án(aná), rozčarován(aná). 1 2 3 4 5 6 7

Byl(a) jsem  slabý(á) a na nejlepší cestě k onem ocnění. 1 2 3 4 5 6 7

Cítil(a) jsem  se beznadějně. 1 2 3 4 5 6 7

Cítil(a) jsem  se odm ítnutý(á) a odstrčený(á). 1 2 3 4 5 6 7

Cítil(a) jsem  se plný(á) optim ism u. 1 2 3 4 5 6 7

Cítil(a) jsem  se plný(á) energie. 1 2 3 4 5 6 7

Byl(a) jsem  plný(á) úzkosti a obav. 1 2 3 4 5 6 7
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otázka č. 3: Kouříte?

a) ne, nekouřím  b) ano, kouřím
Pokud jste kuřák, napište prosím, kolik denně zhruba vykouříte cigaret:

Otázka č. 4: V y a práce...???

Zkuste si prosím  vybavit, s jakými ideály jste nastupoval(a) do práce na ZZS. Před tím, než jste 
nastupovali do pracovního pom ěru, jste jistě měli určitou představu o tom, jaké to v práci bude. Zajímá 
mě, které Vaše představy zůstaly nenaplněny a které se vyplnily.

O hodnoťte prosím  opět Vaše pocity čísly 1 až 7. V rám ečku máte naznačeno, jaké pocity se pojí 
s čísly 1 a 7. Vaše odpovědi prosím  zapište do tabulky pod  rámečkem.

1 = „Jsem velmi spokojený(á). Mé 
ideály se v tomto směru naplnily 
anebo je situace dokonce ještě 
lepší, než jsem čekal(a)."

7 = „Jsem velmi nespokojený(á). 
Vůbec to neodpovídá mým 
představám. Hodně mi to vadí a 
mám problém to snášet."

Nyní se budu ptát konkrétně: © ®
Vaše ideály celkově 1 2 3 4 5 6 7

znalosti, které využíváte v praxi 1 2 3 4 5 6 7

celková náplň práce 1 2 3 4 5 6 7

pracovní kolektiv 1 2 3 4 5 6 7

plat 1 2 3 4 5 6 7

přístup ved en í 1 2 3 4 5 6 7

přístup pacientů k Vám 1 2 3 4 5 6 7

Otázka č. 5: Pracovní k o lek tiv

O pracovním  kolektivu již byla řeč -  dovolte mi ještě dvě otázky. Jaký máte ke zdejšímu 
kolektivu vztah? Zkuste to vyjádřit tím, jak často dochází mezi Vámi a kolektivem k pozitivním 
reakcím. Opět prosím  použijte bodování od 1 do 7 -  jak vidíte v rámečku.

1 = „Vnímám maximální 7 = „Kladných reakcí je málo,
počet pozitivních reakcí." skoro žádné."

A zde prosím  zakroužkujte Vaše odpovědi:

Jak se díváte na pracovní kolektiv? 1 2 3 4 5 6 7

Jak m yslíte, že kolegové vním ají Vás? 1 2 3 4 5 6 7

Syndrom  vyh ořen í

Jistě jste již slyšeli o tom, co je syndrom  vyhoření. N ejprve se zeptám , jak často se svými kolegy o 
tzv. burnout syndrom u mluvíte (zakroužkujte prosím  vaši odpověď):

1 2 3 4 5 6 7

nikdy jednou za čas zřídka kdy někdy často obvykle velm i často

A co Vaši kolegové? Domníváte se, že někteří už syndrom em  vyhoření trpí? Zkuste prosím  
odhadnout, kolik procent z těch, se kterými se běžně potkáváte, jsou již syndrom em  vyhoření zasaženi.

V m ém  okolí je dle mého názoru z h ru b a ........... % kolegů, kteří mají příznaky vyhoření.
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Otázka č. 6: B lízk ý  k o lega

Máte v pracovním  kolektivu nějakého „dobrého parťáka"? M ám tím  na mysli člověka, se kterým  
pracujete skutečně rádi, za kterým  m ůžete přijít, když Vás něco trápí, se kterým  se rádi společně bavíte, 
preferujete jeho společnost před ostatním i kolegy, a td ... 

a) ano, mám b) ne, nikoli

Na závěr už jen několik drobností:

Otázka č. 7: Jakou funkci máte?

(zakroužkujte, co se Vás týká): záchranář sestra lékař řidič

Otázka č. 8: K olik  je V ám  let?

(napište číslem ):...........

Otázka č. 9: P oh lav í...?

a) žena b) muž

Otázka č. 10: Jak d lou h o  už pracujete u záchranné služby?

(napište prosím  počet le t) :...........

Otázka č. 11: Kde jste pracoval(a) předtím ?

(Napište místo, jméno zařízení a d ruh  práce, kterou jste vykonával(a).)

Otázka č. 12: A  jak d louho?

(napište prosím  počet le t) : ...........
To byla poslední otázka. Chtěl bych Vám velmi poděkovat, že jste si našli trochu času a pomohli 

mi s výzkumem. Zbytek dotazníku (kdekoli je volné místo) m ůžete využít, chcete-li mi něco vzkázat, 
vyjádřit Váš názor na tento výzkum , apod. Budete-li mě chtít kontaktovat, ať už proto, že Vás zajímá, 
jak výzkum  dopadne, nebo z jiného důvodu, napište mi prosím  na e-mail gurnev@ centrum.cz.

Ještě jednou děkuji a přeji klidný zbytek služby.

(Zde je místo pro Vaše poznám ky či vzkazy. Případně použijte nepotištěné strany dotazníku.)
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