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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá problematikou syndromu vyhoření u pracovníků

v  sociálních  službách  na  Rýmařovsku,  kteří  pracují  se  seniory.  Cílem  práce  je

zmapovat  četnost  výskytu  a  míru  vyhoření  u pracovníků  v sociálních  službách

na Rýmařovsku. Práce se také zaměřuje na činitele (osobní a pracovní podmínky),

které se pravděpodobně na vzniku a vývoji syndromu vyhoření u daných pracovníků

podílejí  či  ho  ovlivňují.  Práce  je  rozdělena  na  dvě  části  a  to  na  teoretickou

a praktickou  část.  Teoretická  část  se  zabývá  definicí  syndromu  vyhoření,  jeho

příznaky,  fázemi,  souvislostmi  s  jinými  psychickými  jevy,  rizikovými  faktory,

které hrají významnou roli při jeho vzniku a v neposlední řadě možnostmi pomoci

a prevence  tohoto  jevu.  Krátce  se  věnuje  také  charakteristikám sociální  práce  se

seniory a sociálními službami. Praktická část obsahuje zpracování strukturovaného

dotazníku  složeného  ze  dvou  částí:  první  část  se  zaměřuje  na  získání  osobních

informací  a informací  o  pracovním  prostředí  pracovníků  v sociálních  službách,

druhou částí dotazníku je dotaník MBI (Maslach Burnout Inventory), který zjišťuje

míru vyhoření ve třech dimenzích: emocionální vyčerpání, depersonalizace a osobní

uspokojení.

Klíčová slova: syndrom vyhoření, senioři, sociální služby, Rýmařov



SUMMARY 

Bachelor's thesis discusses burnout syndrome problematics of the Rýmařov

region's  social  services  employees,  who work with  seniors.  Aim of  this  work  is

to map out the frequency and degree of burnout affecting social services employees

in  Rýmařov  region.  Additionally,  thesis  considers  factors  (personal  and  working

conditions) probably involving or affecting creation and development of employees'

burnout  syndrome.  Thesis  consists  of  two  parts  –  theoretical  and  practical.

Theoretical  part  of  the  work  analyzes  definition  of  the  burnout  syndrome,

its symptoms, stages, associations with other psychical effects,  risk factors, which

plays crucial role during syndrome's formation, and last but not least, possibilities

of help  and  burnout  syndrome's  prevention.  Also,  thesis  shortly  describes

characteristics of the work with seniors and social  services. Pratical part  includes

processing of the structured survey containing two parts: first part focuses on getting

personal  information  and  details  about  social  services  employees'  working

environment,  second  part  is  MBI  survey  (Maslach  Burnout  Inventory),  which

indentifies degree of burnout in three scales: emotional exhaustion, depersonalization

and personal accomplishment.

Keywords: burnout syndrome, seniors, social services, Rýmařov
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ÚVOD 

Syndrom  vyhoření  představuje  závažnou  obtíž  a nebezpečí  pro  zdraví

a kvalitu života člověka. Tento fenomén negativně zasahuje do celé jeho osobnosti

a má  výrazně  negativní  dopady  také  na jeho  sociální  okolí,  práci  a  vztahy

ke klientům. Vnímám proto jako přínosné věnovat  problematice syndromu vyhoření

a jeho prevenci a léčbě pozornost.

Cílem mé bakalářské práce je zmapovat četnost výskytu a míru vyhoření

u pracovníků v sociálních sociálních službách na Rýmařovsku. Práce je  zaměřena

na pracovníky  ve službách  sociální  péče,  jejichž  cílovou  skupinou  jsou  senioři.

Syndrom vyhoření  je  složitým psychologickým jevem a  je  třeba  ho  chápat  jako

součást širšího kontextu. Práce se tak zaměřuje také na činitele, zejména na osobní

a pracovní  podmínky  pracovníků  v  sociálních  službách,  které  mohou  mít  vliv

na vznik  a  vývoj  tohoto  jevu.  Zkoumáním  těchto  podmínek  se  snažím  docílit

pochopení hlubších souvislostí vyhoření. 

Teoretická  část  mé  práce  je  zaměřena  na  obecné  informace o  syndromu

vyhoření.  Soustřeďuje  se  především  na  jeho  příznaky,  fáze,  souvislost  s  jinými

negativními psychickými  stavy a  rizikové faktory,  které  přispívají  k  jeho vzniku.

Prostor je věnován také různým možnostem pomoci a prevence syndromu vyhoření.

V teoretické části jsou krátce popsány také charakteristiky sociální práce se seniory

a její  kritické  momenty.  V závěru  teoretické  části  je  pozornost  věnována  popisu

služeb  sociální  péče  z  obecného  hlediska  a  také  popisu  služeb  sociální  péče,

které jsou v současné době poskytovány na Rýmařovsku.

Praktická část  mé práce je zaměřena na vyhodnocení dat srukturovaného

dotaníku  a představení  výsledků  šetření,  které  proběhlo  ve  všech  institucích,

které poskytují  služby  sociální  péče  pro  seniory  na  Rýmařovsku.  Ke  zkoumání

problematiky  je  zvolena  kvantitativní  výzkumná  metoda,  strukturovaný dotazník,

který  obsahuje  dvě  části.  První  část  dotazníku  je  zaměřena  na zjištění  osobních

a pracovních  podmínek pracovníků  v  sociálních  službách.  Druhou část  dotazníku

tvoří dotazník MBI (Maslach Burnout Inventory), který zkoumá tři dimenze vyhoření

– emocionální vyčerpání, depersonalizaci a osobní uspokojení.

Cílem práce je poskytnout čtenáři  takové informace,  aby získal ucelenou

představu o situaci pracovníků v sociálních službách na Rýmařovsku, jejiž cílovou

skupinou jsou senioři, s možností nahlédnutí do hlubších souvislostí jejich stavu.
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TEORETICKÁ ČÁST

1. Definice syndromu vyhoření

„Jestli jste někdy viděli dům, který zhořel až do základů, pak víte, že to není žádný příjemný

pohled. Z kostry, kdysi plné vitality a konání, teď nezbylo nic jiného než drolící se memento bývalého

života a síly. Možná uvidíte nějaké panely a okenní rámy, konstrukce domu je ještě neporušená.

Když však vejdete dovnitř, spatříte skutečnou sílu ohně a zkázy.“ 

H. Freudenberger1

Syndrom vyhoření je z hlediska zdraví2 a celkové kvality života člověka,

kterého postihuje, velmi závažný jev s mnoha negativními dopady. Jedná se o složitý

komplex, který není nahodilý, ale má vlastní dynamiku, příčiny a důsledky.

Odborný termín burnout se v psychologii a v psychoterapii objevil v 70.

letech  20.  století.  Poprvé  ho  použil  H.  Freudenberger  pro  pojmenování  jevu,

který však byl v té době znám. V následujících letech se zvedla vlna zájmu o tuto

problematiku a  fenomén byl zkoumán řadou psychologů.3

 Pojem  syndrom  vyhoření  pochází  z  anglického  „burnout  syndrome“.

Anglické slovní spojení „burn out“ znamená dohořet, vyhořet. Původně silně hořící

oheň symbolizuje motivaci, zájem a aktivitu, které u člověka postiženého příznaky

syndromu vyhoření přechází k dohořívání a vyhaslosti.4

Problematika syndromu vyhoření obsahuje pestrou škálu různých definicí,

které se zaměřují na rozličné aspekty tohoto fenoménu:

Kebza  a  Šolcová  ve  své  příručce  definují  syndrom  vyhoření  jako  stav

celkového,  především však  psychického,  vyčerpání,  které  se  projevuje  na  úrovni

poznávacích funkcích, motivace a emoční složky. Toto vyčerpání ovlivňuje názory

a postoje, celkovou výkonnost a také profesionální chování a jednání osob.5

9

1 MAROON, Istifan. Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků: teorie, praxe, kazuistiky. 1. vydání.
Praha: Portál, s. r. o., 2012. ISBN 978-80-262-0180-9
2 Světová zdravotnická organizace (WHO, 1946) definuje zdraví jako celkový stav tělesné, duševní
a sociální pohody, která nesestává jen z nepřítomnosti nemoci nebo poruchy.
3 KŘIVOHLAVÝ, Jaro.  Hořet,  ale  nevyhořet. 2.  přeprac.  vydání.  Kostelní  vydří:  Karmelitánské
nakladatelství, s. r. o., 2012. ISBN 978-80-7195-573-3
4 KEBZA, Vladimír; ŠOLCOVÁ, Iva. Syndrom vyhoření. 1. vydání. 2., rozšížřené a doplněné vydání
Praha: Státní zdravotní ústav, 1998, 2003. ISBN 80-7071-231-7
5 KEBZA, Vladimír; ŠOLCOVÁ, Iva. Syndrom vyhoření. 1. vydání. 2., rozšížřené a doplněné vydání
Praha: Státní zdravotní ústav, 1998, 2003. ISBN 80-7071-231-7



A.  Pines  a  E.  Aronson  definují  syndrom  vyhoření  jako  „subjektivně

prožívaný stav fyzického,  emocionálního a mentálního vyčerpání,  které způsobuje

dlouhodobé  zabývání  se  emocionálně  mimořádně  těžkými  situacemi.  Tyto

emocionální  požadavky  jsou  nejčastěji  způsobeny  kombinací  velkého  očekávání

a chronického stresu“.6

Pines a Aronson blíže charakterizovali jednotlivé druhy vyčerpání.

Pro fyzické vyčerpání je charakteristický nedostatek energie, únava, slabost,

nízká odolnost vůči nemocem či různé bolesti. Emocionální vyčerpání se vyznačuje

pocity beznaděje a bezmoci, pocity uvěznění v pasti, v krajním případě hrozí člověku

nebezpečí sebevraždy. Pro mentální vyčerpání je typický negativní postoj k sobě,

k práci, k jiným lidem a ke světu.7

Ch.  Maslach  a  S.  Jackson  formulují  syndrom  vyhoření  jako  „stav

emocionálního vyčerpání, depersonalizace a sníženého osobního výkonu“.8

Emocionální vyčerpání se ve větší míře vyskytuje u lidí s vysokou potřebou

kladné odezvy od osob, kterým se věnují. Je pro ně typický nedostatek sil, motivace

a ztráta chuti k životu. Odosobnění zahrnuje rozvoj negativních postojů vůči lidem

(ztráta úcty a respektu, zahořknutí, cynismus), které vede k odcizení. Snížená osobní

výkonnost se větší míře vyskytuje u lidí s nízkou mírou sebedůvěry a sebehodnocení.

Je charakteristická nedostatkem energie ke zvládání náročných situací.9

C. Cherniss hovoří o syndromu vyhoření jako o „situaci úplného vyčerpání

sil. Vyhoření je pocitem člověka, který došel k závěru, že již nemůže dál, který ztratil

naději,  že  se  něco  může  ještě  změnit,  a  který  ztratil  veškeré  iluze.  Vyhoření  je

výsledkem procesu, v němž lidé zabývající se intenzivně určitým úkolem, ztrácejí své

nadšení“.10 Tento proces začíná mimořádně vysokým a dlouhodobým stresem a je

dovršen,  když se pracovník staví  k obtížím jen obranně,  psychicky se odpoutává

od práce a jeho angažovanost značně klesá. Stává se cynickým a apatickým.11

10

6 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak neztratit nadšení. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, spol. s. r. o., 1998.
ISBN 80-7169-551-3
7 MAROON, Istifan. Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků: teorie, praxe, kazuistiky. 1. vydání.
Praha: Portál, s. r. o., 2012. ISBN 978-80-262-0180-9
8 KŘIVOHLAVÝ,  Jaro.  Hořet,  ale  nevyhořet. 2.  přeprac.  vydání.  Kostelní  vydří:  Karmelitánské
nakladatelství, s. r. o., 2012. ISBN 978-80-7195-573-3
9 KŘIVOHLAVÝ,  Jaro.  Hořet,  ale  nevyhořet. 2.  přeprac.  vydání.  Kostelní  vydří:  Karmelitánské
nakladatelství, s. r. o., 2012. ISBN 978-80-7195-573-3
10 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. 3. vydání. Praha: Portál, s. r. o., 2009. ISBN 978-80-
7367-568-4
11 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. 3. vydání. Praha: Portál, s. r. o., 2009. ISBN 978-80-
7367-568-4



Definicí syndromu vyhoření existuje velké množství. Některé se zaměřují

na konečný stav vyčerpání, jiné pohlíží na syndrom vyhoření jako na proces, který se

neustále vyvíjí. Nicméně některé charakteristiky mají společné:

▪ přítomnost negativních emocionálních příznaků

▪ spojitost s určitými druhy povolání

▪ vytvoření negativních postojů

▪ důraz je kladen na psychické příznaky a na prvky chování

▪ syndrom vyhoření nesouvisí s psychickou patologií12

V profesní  rovině  se  syndrom vyhoření  projevuje  ve  vztahu  pracovníka

k práci, ke klientům a k zaměstnavateli. Nelze mu upřít negativní dopady na kvalitu

poskytovaných služeb.

2. Příznaky syndromu vyhoření 

Vznikající  a  vyvíjející  se  syndrom vyhoření  provází  řada  příznaků.  Tyto

příznaky se projevují různě intenzivně a odlišují se podle fáze vyhoření, ve které se

člověk nachází.  Ačkoli  by se mohlo zdát,  že jsou tyto příznaky natolik viditelné,

aby postižená osoba vznikající  a postupující  syndrom vyhoření zaznamenala,  není

tomu tak vždy.

Obecně lze příznaky vyhoření rozdělit do dvou skupin:13

▪ Subjektivní příznaky

Mezi  subjektivní  příznaky  se  řadí  výjimečně  velká  únava,  snížené

sebecenění  a sebehodnocení,  pocity  nízké  profesionální  kompetence,  špatné

soustředění  pozornosti,  snadné  podráždění,  negativismus  a  příznaky  stresového

stavu.

▪ Objektivní příznaky

Objektivní příznaky obsahují trvající sníženou výkonnost, která je viditelná

pro rodinné příslušníky, spolupracovníky a také příjemce služeb.

11

12 JEKLOVÁ,  Marta,  REINTMAYEROVÁ,  Eva.  Syndrom  vyhoření. Praha:  Vzdělávací  institut
ochrany dětí, o. p. s., 2006. ISBN 80-86991-74-1
13 KŘIVOHLAVÝ, Jaro.  Hořet,  ale  nevyhořet. 2.  přeprac.  vydání.  Kostelní  vydří:  Karmelitánské
nakladatelství, s. r. o., 2012. ISBN 978-80-7195-573-3



Symptomy  vyhoření  se  nejčastěji  objevují  u  osob,  pro  které  jsou

charakteristické následující znaky:14

▪ značné prvotní nadšení, které časem ochablo

▪ neustále kladené příliš vysoké požadavky

▪ práce nad úroveň svých schopností, dovedností a kompetencí

▪ perfekcionismus

▪ workoholismus

▪ prožívání neúspěchu jako osobní porážky

▪ neschopnost vymanit se z neustále se zvyšujících nároků

▪ neschopnost odpočinku, relaxace a regenerace energie

▪ život v dlouhodobých mezilidských konfliktech

Ch. Stock za hlavní příznaky syndromu vyhoření označuje:15

▪ Vyčerpání

Člověk  se  cítí  celkově  psychicky a  fyzicky vysílen.  Pociťuje  sklíčenost,

beznaděj,  strach,  prázdnotu  a  mnoho  dalších  negativních  emocí.  Má  nedostatek

energie, je unaven a trpí poruchami spánku, soustředění či funkčními poruchami.

▪ Odcizení

Odcizení  se  projevuje  lhostejným a  odosobněným vztahem ke  své  práci

a také  ke  svému  okolí.  Postupně  se  ztrácí  idealismus,  cílevědomost  a  zájem.

Počáteční nadšení klesá a bývá nahrazováno cynismem.

▪ Pokles výkonnosti

Jedinec  ztrácí  důvěru  ve  vlastní  schopnosti  a  považuje  se  z  profesního

hlediska za neschopného. Nejen,  že dochází  k poklesu výkonnosti,  ale také roste

doba, která je nutná k regeneraci organismu a nabrání nových sil.

Freudenberger uvádí deset charakteristických příznaků: 16

▪ Vyčerpání

▪ Odcizení a izolace

▪ Prázdnota a cynismus
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▪ Netrpělivost a vznětlivost

▪ Dojem mimořádných schopností

▪ Nedůvěra

▪ Paranoia

▪ Ztráta cílevědomosti

▪ Psychosomatické jevy a jejich psychické a fyzické projevy

▪ Deprese s množstvím příznaků

Syndrom vyhoření provází velká řada příznaků. Výše zmíněné příznaky jsou

pro  burnout  charakteristické,  nicméně  je  však  také  třeba  brát  v  úvahu,  že  jde

o proces,  který  probíhá  individuálně  a  tak  se  u  různých  osob  objevují  různé

kombinace výše zmíněných symptomů a některé z nich se projevit nemusí vůbec.

3.  Souvislosti  syndromu  vyhoření  s  jinými  negativními

psychickými stavy

Syndrom vyhoření je jedním z negativních emocionálních jevů, se kterými

se člověk může setkat během svého života. Tento jev vykazuje určitou podobnost

a souvislost  s  jinými  negativními  emocionálními  stavy.  V  této  kapitole  se  budu

zabývat fenomény, které jsou syndromu vyhoření do jisté míry blízké a mohou ho

také provázet.

3.1. Stres 

Stres  je  negativním  emocionálním  prožitkem,  který  je  úzce  spojen  se

vznikem syndromu vyhoření - může přejít do vyhoření a vyhoření doprovází.

O. Matoušek definuje syndrom vyhoření jako soubor typických příznaků,

které  vznikají  u  pracovníků  pomáhajících  profesí  v  důsledku  nezvládnutého

pracovního stresu.17

Stres patří  mezi zátěžové situace,  které mohou vést k narušení psychické

rovnováhy člověka.  Z  psychologického hlediska  je  možno stres  chápat  jako stav

nadměrného zatížení či ohrožení. Nemusí však mít pouze negativní význam, neboť 
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může  člověka  také  aktivizovat  a  stimulovat  k  hledání  vhodného  řešení  situace,

čímž napomáhá  rozvíjet  jeho  kompetence.  Prožitek  stresu  je  spojen  se  změnou

emočního prožívání, kognitivních funkcí a také s aktivizací obranných reakcí. 18

Stresové situace jsou charakteristické následujícími znaky:19

▪ Pocit neovlivnitelnosti situace

▪ Pocit nepředvídatelnosti vzniku stresové situace

▪ Pocit nezvládnutelnosti situace

▪ Nepříjemný tlak okolností, které vyžadují příliš mnoho změn

Stres  může  postihnout  každého  člověka  a  může  se  objevit  při  výkonu

nejrůznějších  činností.  Syndrom  vyhoření  se  ale  objevuje  jen  u  lidí,  kteří  jsou

intenzivně  zaujati  svou  prací,  mají  vysoké  cíle,  očekávání,  výkonovou  motivaci

(nadšení) a kteří pracují s lidmi.20

3.2. Deprese 

Deprese se řadí mezi poruchy nálad a obvykle závažně zasahuje do všech

oblastí lidského života. 

Pro  depresi  je  charakteristická  depresivní  nálada,  která  se  vyznačuje

smutkem, ztrátou zájmů, potěšení a spontánní motivace po dobu alespoň dvou týdnů.

V depresi  se objevují   pocity ztráty energie,  myšlenky mají  výrazně pesimistické

ladění  (pocity  viny,  bezvýchodnosti,  bezcennosti,  méněcennosti)  a mohou  se

objevovat  také  myšlenky na  smrt,  která  se  zdá  být  řešením či  plány sebevraždy.

Riziko  sebevražedného  jednání  roste  s  hloubkou  deprese.  Pro  depresi  je  dále

charakteristické  klesání  mentálního  výkonu  a  narušení  koncentrace,  snížení  chuti

k jídlu a poruchy spánku. Deprese může také vyvolat celou škálu tělesných příznaků

(bolesti, zažívací potíže, či zhoršení stávajících nemocí.).21
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Vztahy mezi syndromem vyhoření a depresí jsou velmi úzké. Deprese může

být vedlejším příznakem syndromu vyhoření, ale vyskytuje se také nezávisle na něm.

Burnout  nemá  na  rozdíl  od  deprese  úzký vztah  k  negativním zážitkům z  mládí

a nelze ho léčit farmakoterapeuticky. U syndromu vyhoření se jako hlavní metoda

léčby využívá logoterapie a existenciální psychoterapie.22

3.3. Únava 

Únava je jedním ze znaků vyhoření,  ale sama o sobě se také v mnohém

od vyhoření odlišuje.

Obecně má únava bližší vztah k fyzické námaze, než je tomu u vyhoření,

a je  možno  se  z  ní  dostat  odpočinkem,  což  u  vyhoření  není  možné.  Únava

z intelektuální  práce  je  často  spojována  s  radostí  z  toho,  co  se  člověku  podařilo

vykonat.  U vyhoření se ale  jedná o negativní pocit,  který je tíživý,  bezvýchodný

a úzce spojený s pocitem selhání a marnosti.23

3.4. Odcizení 

Odcizení je pozorovatelné také v procesu vyhoření.

E.  Durkheim  odcizení  definuje  jako  druh  anomie24,  k  němuž  dochází

v případě,  že  lidé  zažívají  nedostatek  nebo  ztrátu  přijatelných  sociálních  norem,

které by mohly řídit jejich jednání a byly měřítkem jejich životních hodnot.25

Syndrom vyhoření se vyskytuje u lidí, kteří byli z počátku velmi nadšeni

svou prací a na poslání povolání pohlíží jako na smysl svého života či na práci jako

prostředek  k  naplňení  svých  životních  cílů.  Nicméně  odcizení  se  vyskytuje  také

u lidí,  kteří nikdy nebyli něčím nadšeni a pro které to, co dělali,  nebylo smyslem

jejich života.26
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3.5. Pesimismus 

 J. Křivohlavý částečně přirovnává situaci člověka, který propadá do stavu

vyhoření, pesimistickému způsobu uvažování a pohledu na život a na svět.

„Za pesimistu je označován člověk, který v situacích, kdy se mu děje něco

zlého, chápe momenty, které k tomuto stavu vedou, jako dlouhodobě působící síly,

které jsou obecně platné a pramení v jeho vlastním nitru (on to zlé sám způsobil,

nebo má na tom, co se děje, významný podíl).“27

Způsob uvažování člověk obvykle získává v období dětství a ranného mládí.

Od doby dospívání je již pevně formovaný a je charakteristickým znakem osobnosti.

Způsob  uvažování  má  také  vliv  na  zdraví  člověka  a na volbu  strategií  zvládání

životních obtíží.28

Rozdíl  mezi  pesimismem  a  vyhořením  J.  Křivohlavý  spatřuje

ve skutečnosti, že pesimismus způsobují podmínky prostředí, které člověku nedávají

možnost  určitou situaci  nějakým způsobem řešit  a  vyřešit.  K vyhoření však vede

pasivita člověka.29

3.6. Existenciální frustrace a existenciální (noogenní) neuróza

Franklova  existenciální  analýza  a  logoterapie  vychází  z  myšlenky,

že základní  potřebou  člověka  je  touha  po  smysluplném  životě.  Tato  potřeba  je

specificky  lidská.30 Člověk  má  potřebu  cítit  smysluplnost  svého  života,  potřebu

vnímat funkci a účel svého života, které může naplnit, a také vnímat cíle, o které

může v  životě  usilovat.31 Na samém začátku  procesu  vyhoření  stojí  pracovníkův

výjimečně silný pocit naplnění smyslu svého života prostřednictvím výkonu profese.

Z dlouhodobé neschopnosti nalézt odpovědi na otázky smyslu života, kterou

Frankl nazval existenciální frustrací, může vzniknout noogenní neuróza. Absence 
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smyslu  života  však  může  vyvolat  i  jiné  problémy,  ke  kterým  se  člověk  uchýlí,

aby překonal pocit vnitřní nenaplněnosti.32

Existenciální  frustrace  se  vyznačuje  subjektivním  stavem  nudy,  apatie

a prázdnoty.  Člověk je  cynický,  postrádá směřování  a  zpochybňuje smysl  většiny

životních  aktivit.  Noogenní  neuróza  může  mít  libovolnou  klinickou  neurotickou

formu a širokou škálu příznaků např. alkoholismus, deprese, delikvence, posedlost,

hyperinflace  sexu,  závislost  na  hazardních  hrách  atd.33 Na samém konci  procesu

vyhoření se můžeme setkat se stavem, který je velmi podobný existenciální neuróze.

4. Rizikové faktory pro vznik vyhoření 

Faktory,  které se přímo či nepřímo podílejí na vzniku vyhoření, můžeme

dělit na vnitřní a vnější.

Vnitřními  faktory  jsou  osobnostní  charakteristiky  určitého  člověka,

které podporují  vznik  vyhoření,  negativně  ovlivňují  stav  organismu  a  způsoby

chování a reagování na různé situace.34

▪ Rizikové faktory na straně osobnosti35

  ▪ přílišné nadšení pro práci

  ▪ tendence k soutěživosti a srovnávání se s druhými

  ▪ nízké sebehodnocení, nízká úroveň zdravé asertivity

  ▪ silné vnímání neúspěchu, nezvládání konfliktů

  ▪ špatný fyzický stav, nepravidelný denní biorytmus

  ▪ potřeba mít vše pod kontrolou, přílišná odpovědnost a pečlivost

  ▪ kladení příliš vysokých nároků na sebe sama

  ▪ neschopnost přibrzdit, neschopnost odpočinku či relaxace
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Vnější faktory se týkají situace, ve které se ohrožená osoba nachází. Jedná

se  o  podmínky  v  zaměstnání,  o  situaci  v  osobním  životě  a  také  o společnost,

která každodenně klade na člověka menší či větší nároky.36

▪ Rizikové faktory v zaměstnání37

  ▪ dlouhodobá práce s lidmi

  ▪ nedostatek personálu, času, finančních prostředků, odborných zkušeností

  ▪ pracovní přetížení – nedostatek odpočinku, příliš mnoho úkolů

  ▪ nedostatek ocenění ze strany nadřízených či klientů

  ▪ dlouhodobě náročné pracovní podmínky, přílišná kontrola pracovníků

  ▪ soutěživost na pracovišti, časté konflikty

  ▪ snížená možnost tvůrčího rozvoje, rutina, chybí plány osobního rozvoje

  ▪ snaha o postup na pracovním žebříčku

  ▪ špatné vedení – není věnována pozornost potřebám pracovníků

▪ Rizikové faktory v rodině

  ▪ přehnaná pozornost problémům ostatních

  ▪ problémy s bydlením či finančními prostředky

  ▪ nemoc či jiná zátěž v rodině – zejména dlouhodobá

  ▪ partnerské problémy

▪ Rizikové faktory ve společnosti

  ▪ soutěživý charakter společnosti – klade na člověka příliš vysoké nároky

  ▪ falešný obraz úspěchu a pocitu štěstí

  ▪ zrychlující se tempo společnosti

  ▪ snaha nebýt pozadu s ostatními lidmi – udržet s nimi krok

Čím více výše zmíněných faktorů se u člověka vyskytne,  tím se zvyšuje

pravděpodobnost vzniku vyhoření.
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5. Fáze vyhoření

Existuje mnoho různých pohledů na vývoj vyhoření. Většina autorů tento

jev však vnímá jako pomalý dlouhodobý proces a jeho vývoj  popisuje  ve fázích,

které na sebe přirozeně navazují. Příčiny vzniku syndromu vyhoření působí trvale

a v důsledku toho je jeho vývoj nepřetržitý.Velmi často se tak stává, že postižená

osoba vyvíjející se vyhoření vůbec nezaznamená.

H. Selye označil syndrom vyhoření jako konečné stádium procesu GAS –

General Adaptation Syndrom. Tento proces má tři fáze:38

▪ I. fáze – působení stresoru

▪ II. fáze – zvýšená obranyschopnost organismu (rezistence)

▪ III. fáze – vyčerpání rezerv sil a obranných mechanismů39

Podle J. Edelwiche a A. Brodskyho probíhá vývoj vyhoření v pěti fázích,

které na sebe plynule navazují:40

▪ Fáze entuziasmu a nadějí

Tato počáteční fáze je charakteristická velkým nadšením, ale také rozporem

mezi očekáváním a skutečností. Role pomáhajícího je v životě pracovníka důležitou

prioritou. Pomáhající často přeceňuje své síly a je silně optimistický.

▪ Fáze stagnace

Pracovník ve fázi stagnace přehodnocuje své počáteční ideály, těžce snáší

ztrátu původních nadějí a práce ho nenaplňuje.
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▪ Fáze frustrace

Pracovník pochybuje o smyslu svého snažení a významu své práce, pociťuje

bezmoc a beznaděj. Obvykle také trpí citovými a tělesnými problémy.

▪ Fáze lhostejnosti

Fáze je typická vypěstováním si lhostejnosti, která má sloužit jako obrana

prosti frustraci. Člověk se práci věnuje minimálně a stará se zejména o své zdraví

a duševní klid. Má strach z nových úkolů a není spokojen se svým postavením.

▪ Fáze konce

Východiskem  fáze  konce  je  odchod  ze  zaměstnání,  delší  dovolená,

vzdělávání či změna druhu práce, díky čemuž může pracovník vyjít posílen pro další

rozvoj osobnosti.

Ch. Maslach nabízí odlišné čtyřfázové členění procesu vyhoření:41

▪ Idealistické nadšení a přetěžování

▪ Emocionální a fyzické vyčerpání

▪ Depersonalizace jako ochrana před vyhořením

▪ Terminální stádium - „proti všem“ - syndrom vyhoření se objeví v celé

své pestrosti
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Představitel  rakouské  školy  logoterapie  a  existenciální  psychoterapie

A. Laengle hovoří o třech fázích vyhoření:42

▪ První fáze

Člověk v první fázi se pro něco nadchl a má určitý cíl. Má pro co žít a svůj

život vnímá jako smysluplný. Práce je prostředkem dosažení vytyčeného cíle.

▪ Druhá fáze

Člověk postupně přestává pracovat kvůli dosažení cíle a usiluje o vedlejší

produkt činnosti např. peníze. Z prostředku se stává cíl. Práci vykonává proto, že mu

něco přináší a už v ní nevidí smysl svého života. Není tím, kým by chtěl být a podle

původního  cíle  také  měl  být.  Dochází  k  odcizení,  které  je  předstupňem

existenciálního vakua. Místo plně smysluplných cílů nastupují tzv. „zdánlivé cíle“.

▪ Třetí fáze

Třetí  fázi  Laengle  označuje  jako  „život  v  popeli“.  Pro  tuto  fázi  je

charakteristická  ztráta  úcty  k  hodnotě  druhých  lidí,  věcí  a  cílů  a  ztráta  úcty

k vlastnímu životu. Člověk postupně propadá do existenciálního vakua.

6. Ohrožené profese

Syndrom vyhoření  se  objevuje  v  profesích,  pro  které  je  charakteristická

vysoká pracovní  náročnost,  silná citová zátěž,  intenzivní  kontakt  s  lidmi a  velmi

často také neadekvátní ohodnocení.43 
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Ohodnocení  nespočívá  pouze  ve  finanční  odměně  za  vykonanou  práci,

ale v také projevu uznání, povzbuzení a podpory, které se dostavuje pouze v malé

míře  a  nebo vůbec.44 V ohroženém zaměstnání  může být  mimo jiné  kladen také

požadavek  na vysoký  výkon  s  malou  možností  úlevy  a závažnými  důsledky

v případě omylů.45 Syndromem vyhoření je ohrožena celá škála profesí:

▪ lékaři, zdravotní sestry a ostatní zdravotní personál

▪ psychologové a psychoterapeuti

▪ sociální pracovníci a pracovnice ve všech oborech

▪ učitelé

▪ pracovníci věznic

▪ pracovníci pošt všeho druhu, zvláště doručovatelé a pracovníci u přepážek

▪ dispečeři a dispečerky

▪ právníci, zvláště advokáti

▪ profesionální funkcionáři, politici, manažeři

▪ duchovní a řádové sestry

▪ příslušníci ozbrojených sil

▪ policisté, především v přímém výkonu služby, kriminalisté

▪ poradci a informátoři

▪ úředníci v bankách, úřadech, orgánech státní správy

▪ syndrom vyhoření může postihnout také osoby, které nejsou zaměstnanci,

ale jsou v častém kontaktu s druhými lidmi, jsou závislé na jejich hodnocení a mohou

být vystaveny chronickému stresu (umělci, sportovci, osoby samostatně výdělečně

činné – prodejci, pojišťovací agenti atd.)46
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7. Možnosti pomoci a prevence syndromu vyhoření

V této  kapitole  se  budu zabývat  možností  pomoci  a  prevence  syndromu

vyhoření, a to supervizí, dostatečnou a fungující sociální oporou, relaxací a cvičením,

vztahy  a  psychologickými  podmínkami  na  pracovišti,  psychoterapií  a  zásadami

aktivního přístupu ke zvládání stresu. Všechny zmíněné faktory významně podporují

duševní zdraví člověka, jsou účinnou prevencí syndromu vyhoření a také pomáhají

již propuknutý proces vyhoření překonat.

7.1. Supervize

Supervize je v sociální práci významným procesem, který může komplexně

pozitivně  ovlivnit  pomáhajícího  pracovníka  a  tak  udržet  či zlepšit  kvalitu

poskytovaných  služeb.  Tato  metoda se  soustředí  na  oblasti,  které  podporují

pracovníkovo sebevědomí a pomáhají předcházet či zmírňovat vyhoření.

Supervizi  lze  definovat  jako  odborně  vedené  vzájemné  působení   lidí,

které je založeno na reflexi. Je uskutěčňována na základě dohody mezi zadavateli

supervize,  supervizorem  a  účastníky  supervize,  v  níž  je  hlavním  úkolem

profesionální rozvoj účastníka supervize a zajištění péče a ochrany klienta. Opírá se

o hodnotová  východiska  a etické  dokumenty  sociální  práce.47Supervize  může

probíhat individuálně či skupinově a supervizorem může být jak externí supervizor

tak interní zaměstnanec.

Modely supervizní intervence:48

▪  Zasahující supervize:  supervizor vstupuje do vztahu mezi pracovníkem

a klientem
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▪  Přípravná  supervize:  supervizor  s  pracovníkem  probírá  alternativy

jednání s klientem, které následně pracovník aplikuje na klienta

▪ Souběžná supervize: supervizor paraelně superviduje klienta i pracovníka

Supervize  se zaměřuje  na  zvyšování  kvality  a  profesionality  práce,

na osobnostní  a  profesionální  rozvoj  pracovníka  a  zvyšování  jeho  dovedností

a kompetencí. Pomáhá také řešit obtížně řešitelné případy, vyrovnat se s pracovním

stresem a je účinnou prevencí negativních jevů, jako je syndrom vyhoření či syndrom

pomáhajícího.49 Supervize  má  pomoci  pracovníkovi  porozumět  klientům,  vlastní

osobě a také odhalit rozličné zdroje, které při práci s klienty může pozitivně využít.

McDermentová  vytyčila  oblasti  rozvoje,  na  které  se  supervize  může

zaměřit:50

▪ Etika, hodnoty a legislativa

▪ Role – očekávání, potřeby a kompetence s nimi spojené

▪ Diskuse o případech a vytváření plánů péče
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▪ Pracovní klima - zvládání konfliktů, podpora a spolupráce

▪ Postup při stížnostech a komunikace s nadřízenými

▪ Stres a jeho zvládání a prevence syndromu vyhoření

▪ Potřeby a rozvoj týmu

Při  realizaci  supervize  je  kladen  důraz  na  aktivaci  vlastního  potenciálu

v bezpečném  a  tvořivém  prostředí.  Jde  o  hledání  řešení  v  atmosféře  důvěry

a v rozvíjení  sebereflexe,  která  vede  k  pochopení  dosud  neuvědomovaných

souvislostí, vztahů a pocitů, které se různým způsobem odráží v pracovní činnosti.51

Supervize  může  pracovníkovi  pomoci  pracovat  s  pocity,  vyrovnat  se  se  stresem

a s tlakem, které nakonec mohou vést k vyhoření.

Účelem  supervize  je  udržovat  a  prohlubovat  kvalitu  sociální  práce

a sociálních služeb ve prospěch klientů. Účel je naplňován buďto přímo, tedy tím,

že se  zaměřuje  na  průběh  práce  s  konkrétními  případy,  a  nebo  nepřímo,

prostřednictvím  působení  na  osobnost  pracovníka  a  jeho  dovednosti,  hodnoty,

postoje, chování vůči klientům, emoční zvládání práce a vztahy s kolegy.52 Supervize

nabízí  pracovníkovi  pomoc,  podporu  a  také  možnost  uvolnění  pracovního  napětí

a emocí, čímž přispívá ke snížení celkové pracovní zátěže.

7.2. Sociální opora

„Sociální faktory hrají prvořadě důležitou roli jak v souboru příčin, tak i v souboru

terapeutických faktorů vyhoření.“

 A. M. Pines, E. Aronson53

Podle  mínění  většiny  autorů  je  sociální  opora  účinnou  obranou  proti

vyhoření. Nepochybně tedy patří mezi nejdůležitější faktory, které pomáhájí lidem

nepropadnout do tohoto stavu.
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J.  Křivohlavý  definuje  sociální  oporu  jako  pomocný  a  podpůrný  vztah

nejbližších lidí poskytovaný člověku, který se nachází v zátěžové situaci, čímž mu ji

určitým způsobem ulehčuje.  Iniciativa tedy vychází  od druhého člověka,  který se

z vlastní  vůle  rozhodl  poskytnout  pomoc  a  podporu.  J.  Křivohlavý  dále

charakterizuje čtyři složky sociální opory:54

▪ Instrumentální:

poskytnutí věcné, konkrétní pomoci

▪ Emocionální:

poskytnutí emocionální blízkosti, náklonnosti, uklidňování, dodávání naděje

a naslouchání

▪ Informační:

poskytnutí rad a informací

▪ Hodnotící:

posilování  sebevědomí  a  sebehodnocení,  projevování  úcty,  povzbuzování

a sdílení těžkostí

Sociální  opora  pozitivně  ovlivňuje  fyzické  a  psychické  zdraví  člověka.

Pomáhá mu zvládat stresové události, životní obtíže, nouze a krizové situace.

Podle I. Maroona je sociální opora nepostradatelná a chrání proti přílišnému

tlaku. Sociální opora, kterou je nejčastěji rodina, přátelé a životní partner, pomáhá

uspokojovat následující  základní lidské potřeby, čímž výrazně pozitivně ovlivňuje

osobnost člověka a jeho fungování v životě, v práci i ve společnosti:55

▪ Potřeba intimity

▪ Potřeba lásky a přátelství

▪ Potřeba  vědomí vlastní hodnoty

▪ Potřeba sociálního potvrzení

▪ Potřeba zpětné vazby a identity

▪ Potřeba přísušnosti
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Sociální opora podle I. Maroona snižuje nebezpečí vzniku stresu, zmírňuje

škody stresem způsobené  a  upravuje  pohled  člověka  na  sebe  sama.  Působí  také

na vyrovnávací strategie, zmírňuje tlak a snižuje ztrátu sebevědomí. Tyto skutečnosti

vedou k tomu, že sociální opora dodává sílu, odvahu a pomáhá předcházet vyhoření,

neboť pracovníci dokáží efektivněji, sebevědoměji a profesionálněji řešit každodenní

pracovní problémy.56

7.3. Relaxace a cvičení

Jedním z rizikových faktorů, které se podílejí na vzniku syndromu vyhoření

jsou  příliš  vysoké  požadavky,  které  na  sebe  člověk  klade  a  také  neschopnost

odpočinku (aktivního i pasivního) a relaxace. Relaxace a cvičení nepochybně patří

mezi  účinná  preventivní  opatření,  které  člověka  chrání  před  upadnutím do stavu

vyhoření.

J. Praško definuje relaxaci jako vědomé odstranění tělesného a psychického

napětí.  Relaxace  má  výrazně  pozitivní  vliv  na  celý  nervový  systém,  dochází

k vyplavování stresových hormonů, k vyrovnání, vnitřnímu klidu a k očištění těla

i mysli.  Hluboká  relaxace  dokáže  účinně  zvládat  projevy úzkosti  a  stresu.57 Tato

metoda napomáhá prožívání pocitů klidu, harmonie, uvolnění, budí také sebedůvěru

a optimismus.58

Podle Ch. Stocka existuje šest vědecky ověřených a přínosných relaxačních

metod:59

▪ Autogenní tréning podle Schultze

▪ Uvolnění svalů podle Jacobsona

▪ Asijské techniky (Jóga, Tai chi, Čchi – kung)

▪ (Auto)hypnóza

▪ Meditace, tzv. bdělé snění

▪ Biofeedback – biologická zpětná vazba
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Aktivní  odpočinek,  tedy sportovní  aktivity a  cvičení,  člověka po fyzické

a psychické stránce také výrazně pozitivně ovlivňuje:60

▪ Snižuje pocity napětí a stresové stavy

▪ Přispívá k úbytku úzkostných a depresivních stavů

▪ Zvyšuje schopnost koncentrace

▪ Mění vnímání zdravotních obtíží (pozitivní přístup k vlastnímu tělu)

▪ Posiluje sebevědomí

▪ Přispívá k pozitivní pocitu ze sebe i ze svého těla

Existuje  spousta  druhů  sportovních  aktivit,  cvičení  a  relaxačních  metod,

tak si  každý  člověk  může  najít  to  pravé  pro  sebe.  Všechny  tyto  aktivity  vedou

k odreagování a mají pozitivní vliv na zdraví člověka. Je však důležité je provádět

ve vhodné míře, pravidelně a po delší dobu.

Pro  celkové  uvolnění  a  odreagování  je  přínosná  nejen  relaxace,  sport

a cvičení,  ale  i  jiné  zájmy  a  celkově  trávení  volného  času,  které  člověka  těší

a prostřednictvím něhož se seberealizuje.

7.4. Vztahy a psychologické podmínky na pracovišti

Podpůrná sociální síť v rámci pracoviště je také jednou z účinných možností

prevence  syndromu  vyhoření.  Mezi  podmínky,  které  zmenšují  napětí  pracovníků

a blokují vznik a vývoj vyhoření patří například podpůrné pracovní vztahy, možnost

ve  stresu  vyhledat  kolegy  a  požádat  je  o  pomoc  a  radu  (které  se  také  dostane)

či možnost  vyjádřit  na  pracovišti  své  pocity  s  následnou  zpětnou  vazbou

od spolupracovníků či nadřízených.61

I.  Maroon  charakterizuje  následující  psychologické  aspekty  prevence

syndromu vyhoření na pracovišti:

▪  Volnost  a  možnost  pracovníka  ovlivňovat  obsahy  a  struktury

pracoviště
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▪  Ohled  pracoviště  na  osobnost  pracovníka  a  přizpůsobení  se  jeho

potřebám

▪ Pestrost činností jako prevence ztráty zájmu a únavy pracovníka

▪  Přiměřená kvalita a množství práce jako obrana proti nadměrnému

stresu a přetížení

▪ Možnost vysadit, vymanit se ze stresových situací a nadměrného tlaku 

▪ Omezení emocionální, fyzické a mentální účasti v obtížných situacích

▪ Podpora kolegů v zátěžových situacích

▪ Flexibilita, samostatné rozhodování o intervenčních strategiích a volba

klientů

▪ Ohodnocení, okamžitá zpětná vazba a přiměřená odměna

▪ Možnost uplatnění kreativity a vyjádření individuality62

7.5. Psychoterapie 

Hlavním z psychoterapeutických zdrojů pomoci překonat stav vyhoření je

existenciální psychoterapie.63 Tento psychoterapeutický směr podtrhuje jedinečnost

každé  osobnosti  a  úkol  psychoterapie  spatřuje  v  podporování  osobního  růstu.

Zdůrazňuje  seberealizaci  jedince  a  uskutečňování  individuálních  hodnot

nebo životního poslání.64

V evropských podmínkách byly vytvořeny dvě psychoterapeutické školy,

které jsou vhodné pro terapii burnout – daseinsanalýza a logoterapie.65 Tyto školy se

zabývají  otázkou  podstaty  člověka,  problematikou  lidského  bytí  a  jeho  smyslu,

otázkou lidského ducha, svědomí, odpovědnosti, utrpení a smrti.66
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Daseinsanalýza67 vychází  z  existenciální  filosofie  Martina  Heideggera.

Zdůrazňuje  jedinečnost  a  neopakovatelnost  osobnosti  klienta  a  snaží  se  pochopit

a uskutečňovat  klientovu existenci.  Zaměřuje se  na jeho vnitřní  zkušenost  a  vede

k jeho zralejšímu postoji k životu a svědomí. Konečným cílem je, aby byl člověk

sám sebou, aby naplnil své bytí.68

Logoterapie  Viktora  Frankla  vychází  z  myšlenky,  že  základní  lidskou

potřebou je touha po smyslu. Klade důraz na smysluplné směřování k budoucnosti

a pomáhá nalézt smysl života v souladu s životem a osobností klienta. Jejím cílem je

pomoci klientovi nalézt východiska z existenciální frustrace prostřednictvím nalezení

smyslu života pomocí objevování a naplňování hodnot.69 Logoterapie se osvědčila

především ve finálním stádiu syndromu vyhoření, kdy se člověku zhroutil svět a jeho

život přestával dávat smysl.70

Dílčí  problémy,  ale  ne  podstatu  problému,  řeší  postupy  vycházející

z behaviorální či kognitivně behaviorální terapie.71

7.6. Aktivní přístup ke zvládání stresu 

V. Kebza a I.  Šolcová uvádí,  že  rozhodující  význam při  řešení životních

situací má aktivní přístup k životu a schopnost bojovat s obtížemi, se kterými se

člověk  ve  svém  životě  setkává.  Vytyčují  následující  zásady  aktivního  přístupu

k životu a ke zvládání stresu:72

▪ Otevřenost tomu, co se kolem člověka děje, zájem o okolí a snaha chápat

okolní události a jevy jako zajímavé a smysluplné

▪  Nebát  se  změn,  přijímat  je  jako  přirozené  a  obvyklé  a  považovat  je

za příležitost ukázat své schopnosti a dovednosti

▪  Při  setkání  se  stresujícími  životními  událostmi  aktivně  hledat  způsoby

a kroky jak životní situaci čelit a podniknout rozhodné protiakce
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▪ Počítat se stresujícími situacemi, uvědomit si, že se jim nelze vyhnout

▪ Umět izolovat stres od ostatních životních aktivit

▪ Dbát na dobré a bohaté vztahy s ostatními lidmi, dobré sociální zázemí je

významným  zdrojem  pomoci  a  podpory  při  zvládání  stresu  a  při  vyrovnání  se

s životními těžkostmi

▪ Vytvořit si kolem sebe příznivé prostředí a zaměřit  se na zdroje stresu,

u jejiž vzniku je člověk sám

▪  Osvojit  si  zdravý  životní  styl,  aktivní  přístup  k  životu  a  aktivní

odpovědnost za své zdraví

8. Sociální práce se seniory 

V této  kapitole  se  budu  krátce  zabývat  stářím,  zaměřením  se  a účelem

sociální práce se seniory a také krizovými momenty,  se kterými se pracovník při

práci s touto cílovou skupinou obvykle setkává.

8.1. Stáří 

Stáří  je  neodmyslitelnou  a  poslední  etapou  lidského  života.  Změny,

které jsou s ní spojeny jsou pozvolné a vysoce individuální. Samotné stáří je možno

rozčlenit na tři časové úseky, které jsou úzce spojeny se stárnutím populace:73

▪ Stáří či počínající stáří: 60/65 – 74 let

▪ Vysoké stáří: po 75. roce života, které lze rozdělit na:

     ▪ Pokročilý věk či vlastní stáří: 75 – 89 let

     ▪ Dlouhověkost: 90 a více let

Stáří  je  pro  člověka  v  mnohém  těžkým  obdobím  spojeným  s  řadou

negativních změn, se kterými se obtížně vyrovnává. Člověk je chápán jako celistvá

bytost, která je složena z několika dimenzí. Stejně tak stáří s sebou přináší změny,

které se všech těchto dimenzí osobnosti člověka dotýkají:
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▪  Somatické  změny:  ubývání  svalové  hmoty,  snížení  svalového  tonu,

opotřebení  buněčných  tkání,  geriatrická  křehkost,  snížení  pružnosti  kůže,

osteoporóza,  poruchy smyslového vnímání,  zhoršení  propriocepce,  menší  stabilita

a pružnost, snížení funkce orgánů atd.

▪  Psychické  změny:  prodloužení  reakčního  času,  snížení  adaptačních

schopností, zapomnětlivost, zranitelnost, deprese, ale také nadhled a schovívavost

▪  Sociální  změny:  ztráta  sociálních  rolí,  zaměstnání,  společenského

postavení, ztráta přátel či příbuzných, osamocenost

▪  Spirituální  změny:  bilancování  života,  potřeba  vyrovnání,  odpuštění,

napravení křivd, otázky po smyslu života, blížící se smrt74

K. Laidlaw vytvořil třífaktorový model stárnutí, který zahrnuje:75

▪  Psychosociální  ztráty: samota,  deprese,  závislost,  vyčlenění

ze společnosti

▪ Tělesné změny: poruchy mobility, nemoci

▪  Psychologický  růst: vyrovnání  se  s  životem,  nalezení  smyslu  života,

moudrost, zkušenosti

Ve stáří mají lidé mnoho potřeb,  které vychází z tohoto vývojového období

a s ním spojeného psychického prožívání. Jsou to například potřeby pocitu bezpečí

a jistoty,  lásky,  komunikace a  sdílení,  náležení  k určité  skupině,  autonomie,  úcty,

užitečnosti a svobody. Tyto potřeby sílí zvláště v těžkých chvílích, kdy jsou nemocní,

mají sníženou schopnost soběstačnosti a potřebují pomoc ostatních.76 

Procesem  stárnutí  populace  neustále  seniorů  přibývá  a  roste  nutnost

dostatečného množství  kvalitních  sociálních  služeb a  také  nutnost  podpory jejich

společenského uplatnění a způsobu života.
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8.2. Zaměření a účel sociální práce se seniory 

Sociální práce se seniory se zaměřuje na ty osoby, jejiž zdravotní stav je

spojen s poklesem funkčních schopností a soběstačnosti. Důvodem zvýšené potřeby

péče  není  samotný  vysoký  věk,  nýbrž  mimořádná  situace,  která  je  způsobená

sociálními či zdravotními činiteli.  V důsledku působení těchto činitelů je omezena

možnost člověka uspokojovat své každodenní potřeby, naplňovat plány a udržovat

kontrolu nad svým životem v míře, na jakou byl zvyklý, čímž dochází k výraznému

snížení kvality jeho života.77

8.3. Kritické momenty v sociální práci se seniory

Sociální práce se seniory je v mnohém náročná a přináší s sebou kritické

momenty, které musí pomáhající pracovník vnímat:

▪ Při práci se seniory je sociální práce úzce propojena se zdravotní péčí a je

žádoucí, aby byly oba typy služeb poskytovány souběžně.

▪ Sociální změny představují pro seniora zvýšenou zátěž a riziko z hlediska

jeho zdraví. Velmi náročné jsou především změny, které přináší přerušení sociálních

vztahů.

▪  Služby musí být poskytovány kvalitně i klientům, kteří mají v důsledku

zdravotního  stavu  problémy  s  komunikací.  Pomáhající  pracovník  musí  nutně

disponovat  dovednostmi navázat kontakt a rozpoznat potřeby klientů.

▪ Základem práce se seniory je práce se vztahem a důvěrou, vytvoření pocitu

jistoty  a  bezpečí,  které  jsou  nejzákladnějšími  potřebami  této  cílové  skupiny.

Pracovník  často  bývá jediným prostředníkem kontaktu  seniora  s  vnějším světem,

prostřednictvím  něhož  může  vyjadřovat  vůli,  rozhodovat  a  udržovat  si  kontrolu

nad svým životem.

▪   Náplní  práce  pomáhajícího  pracovníka  je  často  také  práce  s  rodinou

a pomoc pečujícím rodinným příslušníkům.78
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9. Sociální služby 

Právní předpisy, které upravují problematiku poskytování sociálních služeb,

jsou  zákon 108/2006 Sb.,  o sociálních službách a  dále  vyhláška č.  505/2006 Sb.,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V této  kapitole  se  budu věnovat  stručně  obecným specifikům sociálních

služeb. Blíže se budu věnovat pouze službám sociální péče.

Zákon 108/2006 Sb, o sociálních službách upravuje základní druhy a formy

poskytování  sociálních služeb a  také základní  činnosti  při  poskytování  sociálních

služeb:

Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách

Část třetí

Sociální služby

Díl 1

Základní druhy a formy sociálních služeb

§ 32

„Sociální služby zahrnují:

a) sociální poradenství,

b) služby sociální péče,

c) služby sociální prevence.“79

§ 33

Formy poskytování sociálních služeb

„(1) Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní.

(2)  Pobytovými  službymi  se  rozumí  služby  spojené  s  ubytováním  v  zařízeních

sociálních služeb.

(3) Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je

doprovázena  nebo  dopravována  do  zařízení  sociálních  služeb  s  součástí  služby  není

ubytování.
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(4)  Terénními  službami  se  rozumí  služby,  které  jsou osobě poskytovány v  jejím

přirozeném sociálním prostředí.“80

§ 35

Základní činosti při poskytování sociálních služeb

„ (1) Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

d) poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování,

e) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

g) sociální poradenství,

h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

i) sociálně terapeutické činnosti,

j)  pomoc při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při  obstarávání  osobních

záležitostí,

k) telefonická krizová pomoc,

l) nácvik dovedností  pro zvládání péče o vlastní osobu,  soběstačnosti  a dalších

činností vedoucích k sociálnímu začlenění,

m)  podpora  vytváření  a  zdokonalování  základních  pracovních  návyků

a dovedností.“81

35

80 Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, Část třetí: Sociální služby,  § 33 Formy poskytování
sociálních služeb

81 Zákon 108/2006 Sb.,  o  sociálních  službách,  Část  třetí:  Sociální  služby,  Díl  1,  § 35  Základní
činnosti při poskytování sociálních služeb



9.1. Služby sociální péče

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, definuje služby sociální péče

následovně:

Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách

Část třetí

Sociální služby

Díl 3

Služby sociální péče

§ 38

„Služby  sociální  péče  napomáhají  fyzickým  osobám  zajistit  jejich  fyzickou

a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného

života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí

a zacházení.“82

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 39 -  § 52), upravuje následující

služby sociální  péče:  osobní  asistence,  pečovatelská  služba,  tísňová  péče,  průvodcovské

a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních

služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením,

domovy  pro  seniory,  domovy  se  zvláštním  režimem,  chráněné  bydlení  a  upravuje  také

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.83

9.1.1.Služby sociální péče pro seniory na Rýmařovsku

Poskytovatelem sociálních služeb pro seniory na Rýmařovsku je Diakonie

Českobratrské církve evangelické.

Středisko diakonie Rýmařov poskytuje v současné době následující služby

sociální péče pro seniory84:

▪ Pečovatelská služba

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, upravuje pečovatelkou službu

jako „terénní nebo ambulantní službu poskytovanou osobám, které mají  sníženou

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
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a rodinám s dětmi, jejiž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje

ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízení sociálních služeb vyjmenované

úkony.

Služba zahrnuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.“85

▪ Osobní asistence

Zákon  č.  108/2006 Sb.,  o  sociálních  službách,  upravuje  osobní  asistenci

jako  „terénní  službu  poskytovanou  osobám,  které  mají  sníženou  soběstačnost

z důvodu věku,  chronického onemocnění  nebo zdravotního  postižení,  jejiž  situace

vyžaduje  pomoc  jiné  fyzické  osoby.  Služba  se  poskytuje  bez  časového  omezení,

v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Služba zahrnuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně,

c) pomoc při zajištění stravy,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných  zájmů  a  při  obstarávání

osobních záležitostí.“86

▪ Domov pro seniory

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, upravuje domov pro seniory

jako  „pobytové  služby  poskytované  osobám,  které  mají  sníženou  soběstačnost

zejména z důvodu věku, jejiž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba zahrnuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,

b) poskytnutí stravy,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
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e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) aktivizační činnosti,

h)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných  zájmů  a  při  obstarávání

osobních záležitostí.“87

▪ Domov se zvláštním režimem

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, upravuje domov se zvláštním

režimem jako „pobytové služby, které jsou poskytovány osobám, které mají sníženou

soběstačnost  z  důvodu  chronického  duševního  onemocnění  nebo  závislosti

na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními

typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejiž

situace  vyžaduje  pravidelnou  pomoc  jiné  fyzické  osoby.  Režim  v  zařízení  při

poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.“88

Tato služba zahrnuje stejné základní činnosti jako domov pro seniory.

▪ Týdenní stacionář

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, upravuje týdenní stacionář

jako „pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo

zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejiž situace

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.“89

Tato  služba  zahrnuje  stejné  základní  činnosti  jako  domov  pro  seniory

a domov se zvláštním režimem, ale navíc rozšířené o výchovné a vzdělávací činnosti.

Sociální hospitalizace

Sociální hospitalizace, jejíž poskytovatelem je Podhorská nemocnice, a.s.,

poskytuje „dlouhodobou individuální péči osobám, které potřebují z důvodu svého

závažného  zdravotního  stavu  či  vysokého  věku  24  hodinovou  péči.  Zajišťuje

pobytovou službu osobám s lehkou, středně těžkou nebo úplnou závislostí, u kterých

již  pominuly důvody zdravotní hospitalizace,  ale ještě nejsou vytvořeny podmínky

pro jejich propuštění do domácí péče.“90

„a) poskytnutí ubytování,

b) poskytnutí stravy,
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c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

e)  pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných  zájmů  a  při  obstarávání

osobních záležitostí.

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.“91

9.2. Pracovník v sociálních službách

Předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách jsou taktéž upraveny

zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Náplň práce a podmínky výkonu

činnosti pracovníka v sociálních službách jsou následující92:

Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách

Část devátá

Předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách

§ 116

Pracovníci v sociálních službách

„(1) Pracovníkem v sociálních službách je ten, kdo vykonává:

a) přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních

služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních  činností, pomoci při osobní hygieně  a oblékaní,

manipulaci  s  přístroji,  pomůckami,  prádlem,  udržování  čistoty  a  osobní  hygieny,  podporu

soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů

a uspokojování psychosociálních potřeb,

b) základní výchovnou nepedagogickou  činnost spočívající  v prohlubování a upevňování

základních  hygienických  a  společenských  návyků,  působení  na  vytváření  a rozvíjení  pracovních

návyků,  manuální  zručnosti  a  pracovní  aktivity,  provádění  volnočasových  aktivit  zaměřených

na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové

výchovy,zabezpečování zájmové a kulturní činnosti,

c) pečovatelskou  činnost  v  domácnosti  osoby  spočívající  ve  vykonávání  prací

spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich

domácnost,  zajišťování  sociální  pomoci,  provádění  sociálních  depistáží  pod  vedením  sociálního

pracovníka,  poskytování  pomoci  při  vytváření  sociálních  a  společenských  kontaktů  a  psychické

aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské  činnosti a provádění

osobní asistence,
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d)  pod  dohledem  sociálního  pracovníka  činnosti  při  základním  sociálním  poradenství,

depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu

se společenským prostředím,  činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

(2) Podmínkou výkonu  činnosti  pracovníka v sociálních službách je způsobilost

k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle tohoto

zákona.

(3) Bezúhonnost se posuzuje a prokazuje podle § 79 odst. 2 a odst. 3 věty první

až třetí.

(4)  Zdravotní  způsobilost  zjišťuje  a  lékařský  posudek  o  zdravotní  způsobilosti

vydává praktický lékař a u zaměstnanců lékař závodní preventivní péče.

(5)  Odbornou  způsobilostí  pracovníka  v  sociálních  službách  a)  uvedeného

v odstavci  1  písm.  a)  je  základní  vzdělání  nebo  střední  vzdělání  a  absolvování

akreditovaného kvalifikačního kurzu.“93
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PRAKTICKÁ ČÁST

1. Stanovení cíle práce a hypotéz

Cílem mé práce je zmapovat četnost výskytu a míru vyhoření u pracovníků

v  sociálních  sociálních  službách  na  Rýmařovsku.  Soustřeďuji  se  na  pracovníky

ve službách sociální péče, jejichž cílovou skupinou jsou senioři. Syndrom vyhoření

je třeba chápat vždy jako součást širšího kontextu, a tak se v práci zaměřuji také

na činitele (osobní a pracovní podmínky), které se pravděpodobně na vzniku a vývoji

syndromu vyhoření u daných pracovníků podílejí  či  ho ovlivňují.  Tato skutečnost

může pomoci poznání a pochopení hlubších souvislostí vyhoření.

Shrnutí cíle:

1)  Zjistit  četnost  a  míru  vyhoření  pracovníků  v  sociálních  službách

na Rýmařovsku, jejiž cílovou skupinou jsou senioři.

2)  Zjistit souvislost jejich vyhoření s vybranými faktory.

Hypotézy:

Hypotéza H1:

U pracovníků pobytových služeb se syndrom vyhoření projeví ve vyšší míře

než u pracovníků ambulantních služeb.

Hypotéza H2:

 U pracovníků, kteří hodnotí vztahy na pracovišti jako uspokojivé, špatné

a velmi špatné, se syndrom vyhoření potvrdí častěji, než u pracovníků, kteří hodnotí

své vztahy na pracovišti lépe.

2. Metoda výzkumu a technika sběru dat

Vzhledem k povaze tématu a cíle  práce jsem ke zkoumání problematiky

zvolila  kvantitativní  výzkumnou  metodu,  konkrétně  strukturovaný  dotazník,

který obsahuje  uzavřené  a  v  malé  míře  také  polootevřené  otázky.  Tato  metoda

umožňuje získat dobře zpracovatelné, tříditelné a srovnávatelné informace.
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Dotazník  je  anonymní  a  skládá  se  ze  dvou  částí.  První  část  obsahuje

sedmnáct  otázek,  které se  zaměřují  na zjištění  osobních informací  o  pracovnících

v sociálních  službách  a také  na prozkoumání  některých  aspektů  jejich  pracovního

prostředí, které by mohly mít vliv na vznik a vývoj syndromu vyhoření. Druhou částí

dotazníku  je  dotazník  MBI  (Maslach  Burnout  Inventory),  jehož  autorkami  jsou

Ch. Maslach  a  S.  Jackson.  Účelem  MBI  je  zjistit,  jakým  způsobem  pomáhající

pracovníci  pohlíží  na  svou  práci  a  na  osoby,  se  kterými  spolupracují.94 V obou

částech respondenti vyplňovali odpovědi dle uvedených instrukcí.  Celý dotazník je

k dispozici k nahlédnutí na konci práce v přílohách.

2.1. Specifika dotazníku MBI 

Syndrom  vyhoření  je  složitým  psychologickým  celkem.  Z  toho  důvodu

dotazník MBI nezjišťuje celkové skóre, ale soustředí se na tři dimenze vyhoření. Dvě

z  těchto  dimenzí  jsou  laděny  záporně:  emocionální  vyčerpání  (EE  –  Emotional

Exhaustion),  na  které  se  zaměřují  otázky  číslo  1,  2,  3,  6,  8,  13,  14,  16,  20;

a depersonalizace (DP), na niž se zaměřují otázky 5, 10, 11, 15, 22. Jedna dimenze je

laděna  kladně:  osobní  uspokojení  (PA –  Personal  Accomplishment),  na  které  se

soustředí otázky číslo 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 a 21.95

Dotazník  je  založen  na  posuzovací  škále.  Jeho  vyhodnocení  spočívá

v součtu všech bodových hodnocení  otázek (výroků),  které  se řadí  k  jednotlivým

dimenzím. Pocity se mohou hodnotit jak na základě četnosti výskytu, tak na základě

intenzity pocitů. Pro svou práci jsem zvolila druhou možnost, tedy intenzitu pocitů.

MBI měří  v každé dimenzi  úroveň vyhoření,  která  má tři  stupně:  nízký,

mírný  a  vysoký.  Vyhoření  v  oblasti  emocionálního  vyčerpání  a depersonalizace

signalizují vysoké hodnoty, vyhoření v oblasti osobního uspokojení nízké hodnoty.96

▪ Emocionální vyčerpání (EE – Emotional Exhaustion):

Nízký: 0 - 16

Mírný: 17 - 26

Vysoký (vyhoření): 27 a více
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▪ Depersonalizace (DP):

Nízký: 0 - 6

Mírný: 7 - 12

Vysoký (vyhoření): 13 a více

▪ Osobní uspokojení (PA – Personal Accomplishment):

Nízký (vyhoření): 31 - 0

Mírný: 38 - 32

Vysoký: 39 a více

3. Výzkumný soubor a metoda jeho výběru

Do  výzkumného  souboru  jsem  metodou  záměrného  účelového  výběru

vybrala pracovníky všech služeb sociální péče pro seniory na Rýmařovsku a také

pracovníky oddělení sociální hospitalizace Podhorské nemocnice.

Respondenti museli splňovat následující kritéria:

▪ Pracovník v sociálních službách (služby sociální péče)

▪ Práce s cílovou skupinou seniorů

▪ Místo výkonu práce Rýmařov a okolí

Postupovala  jsem  tak,  že  jsem  nejdříve  prostřednictvím  Registru

poskytovatelů  sociálních  služeb  v  ČR97 vyhledala  sociální  služby  pro  seniory

na Rýmařovsku, z nichž jsem vybrala pouze služby sociální péče. 

Poskytovatelem  všech  registrovaných  sociálních  služeb  pro  seniory

na Rýmařovsku je Diakonie Českobratrské církve evangelické. Poskytované sociální

služby jsou podrobněji  popsány v teoretické části mé práce v podkapitole  Služby

sociální  péče  pro  seniory  na  Rýmařovsku. Sociální  hospitalizaci,  jejímž

poskytovatelem  je  Podhorská  nemocnice,  a.  s.,  jsem  nenašla  v Registru

poskytovatelů sociálních služeb v ČR, nicméně jsem se rozhodla ji do výzkumného

souboru  také  zařadit,  protože  její  zaměstnanci  splňují  výše  zmíněné  požadavky

kladené na respondenty. 
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Po vytipování služeb jsem kontaktovala e-mailem vedoucí služeb Diakonie

ČCE – střediska v Rýmařově a vedoucí oddělení sociální hospitalizace Podhorské

nemocnice  a domluvila  s  nimi  podmínky  spolupráce.  Následně  jsem do  zařízení

odnesla  dotazníky  s  nádobami  určenými  k  vhazování  již  vyplněných  dotazníků.

Dotazníky jsem v zařízeních ponechala k dispozici přibližně měsíc a poté jsem je

vyzvedla. Návratnost dotazníků byla následující: Diakonie ČCE – středisko Rýmařov

(domácí péče) – 100 %, Diakonie ČCE – Domov odpočinku ve stáří Dolní Moravice

– 57,9 %, Podhorská nemocnice, a. s.  -  Oddělení sociální hospitalizace – 83,3 %.

Celkem tedy byla  návratnost  dotazníků  76,3  %.  Výsledky šetření  jsou  podrobně

zpracovány v následující kapitole.
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4. Výsledky 

4.1. Vyhodnocení I. Části dotazníku – Osobní údaje respondenta

Následující  tabulka znázorňuje v prvním řádku celkový počet pracovníků

v sociálních službách a ve druhém řádku počet pracovníků v sociálních službách,

kteří  vyplnili  dotazník.  Sloupce  označují  jednotlivé  instituce,  ve  kterých  šetření

proběhlo, a Rýmařovsko jako celek.

Domov v Dolní
Moravici,
Diakonie ČCE

AČ (n)/RČ (%)

Domácí  péče,
Diakonie ČCE

AČ (n)/RČ (%)

Sociální
hospitalizace,
Podhorská
nemocnice
AČ (n)/RČ (%)

Rýmařovsko

AČ (n)/RČ (%)

Celkový  počet
pracovníků
v sociálních
službách (PSS)

19 / 50 13 / 34,2 6 / 15,8 38 / 100

Počet  PSS,
kteří  vyplnili
dotazník

11 / 57,9 13 / 100 5 / 83,3 29 / 76,3

Otázka č. 1: Jaké je Vaše pohlaví?

Všichni respondenti byli ženského pohlaví.

DDM 
AČ (n)/RČ (%)

DP
AČ (n)/RČ (%)

SH
AČ (n)/RČ (%)

Rýmařovsko
AČ (n)/RČ (%)

Ženy 11 / 100 13 / 100 5 / 100 29 / 100

Muži 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
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Otázka č. 2: Jaký je Váš věk?

Následující  tabulka  a  grafy znázorňují  věkové rozložení  respondentů  jak

v jednotlivých  institucích,  tak  celkově  na  Rýmařovsku.  48,3  % respondentů  bylo

ve věku  30  –  39  let,  stejné  množství  respondentů,  tedy  také  48,3  %,  náleželo

k věkové skupině 40 – 49 let. Pouze jeden respondent (3,4%) byl ve věku 50 a více

let.

DDM
AČ (n)/RČ (%)

DP
AČ (n)/RČ (%)

SH
AČ (n)/RČ (%)

Rýmařovsko
AČ (n)/RČ (%)

20 – 29 let 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

30 – 39 let 5 / 45,5 7 / 53,8 2 / 40 14 / 48,3

40 – 49 let 5 / 45,5 6 / 46,2 3 / 60 14 / 48,3

50 a více let 1 / 9 0 / 0 0 / 0 1 / 3,4
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Otázka č. 3: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Respondenti nejčastěji jako své nejvyšší dosažené vzdělání uváděli střední

vzdělání, kterého celkem dosáhlo 89,7 % z nich. Pouze 1 respondent (3,4%) dosáhl

základního vzdělání. Ve dvou případech bylo vzdělání vyšší než střední a to vyšší

odborné (3,4%) a vysokoškolské (3,4 %).

DDM
AČ (n)/RČ (%)

DP
AČ (n)/RČ (%)

SH
AČ (n)/RČ (%)

Rýmařovsko
AČ (n)/RČ (%)

Základní 0 / 0 0 / 0 1 / 20 1 / 3,4

Střední 10 / 90,9 12 / 92,3 4 / 80 26 / 89,7

Vyšší odborné 1 / 9,1 0 / 0 0 / 0 1 / 3,4

Vysokoškolské 0 / 0 1 / 7,7 0 / 0 1 / 3,4
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Otázka č. 4: Jaké je Vaše pracoviště?

Následující  tabulka  a  graf  znázorňují  rozložení  respondentů  podle

pracoviště. 37,9 respondentů bylo zaměstnáno v domově v Dolní Moravici, 44,8 %

respondentů  tvořili  zaměstnanci  domácí  péče  ve  středisku  Diakonie  ČCE

v Rýmařově  a  17,2  %  respondentů  bylo  zaměstnáno  vPodhorské  nemocnici

na oddělení Sociální hospitalizace.

DDM
AČ (n)/RČ (%)

DP
AČ (n)/RČ (%)

SH
AČ (n)/RČ (%)

Rýmařovsko
AČ (n)/RČ (%)

Pracoviště 11 / 37,9 13 / 44,8 5 / 17,2 29 / 100

Otázka č. 5: Kolik let pracujete na současném pracovišti?

Téměř  polovina  respondentů,  48,3  %,  byla  na  současném  pracovišti

zaměstnána 6 – 10 let.  27,6 % respondentů na současném pracovišti pracovalo 1 – 5

let, 13,8 % respondentů 11 – 15 let, 6,9 % respondentů do jednoho roku a 3,4 %

respondentů  16  –  20  let.  Syndrom  vyhoření  více  ohrožuje  pracovníky,

kteří na pracovišti pracují kratší dobu.
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DDM
AČ (n)/RČ (%)

DP
AČ (n)/RČ (%)

SH
AČ (n)/RČ (%)

Rýmařovsko
AČ (n)/RČ (%)

Do 1 roku 0 / 0 1 / 7,7 1 / 20 2 / 6,9

1-5 let 2 / 18,2 3 / 23,1 3 / 60 8 / 27,6

6 – 10 let 9 / 81,8 4 / 30,8 1 / 20 14 / 48,3

11 – 15 let 0 / 0 4 / 30,8 0 / 0 4 / 13,8

16 – 20 let 0 / 0 1 / 7,7 0 / 0 1 / 3,4

20 a více let 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Otázka č. 6: V jakém provozu pracujete?

Tato tabulka a grafy znázorňují typ provozu, v jakém pracovníci pracovali.

37,9 % respondentů pracovalo v jednosměnném provozu, stejný počet respondentů,

také 37,9 %, pracovalo ve dvousměnném provozu a 24,1 % respondentů pracovalo

ve třísměnném  provozu.  Práce  ve  vícesměnném  provozu  je  pro  organismus

a psychiku pracovníka náročnější. Může být také jedním z faktorů, které se podílejí

na vzniku syndromu vyhoření.
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DDM
AČ (n)/RČ (%)

DP
AČ (n)/RČ (%)

SH
AČ (n)/RČ (%)

Rýmařovsko
AČ (n)/RČ (%)

Jednosměnný 0 / 0 10 / 76,9 1 / 20 11 / 37,9

Dvousměnný 9 / 81,8 2 / 15,4 0 / 0 11 / 37,9

Třísměnný 2 / 18,2 1 / 7,7 4 / 80 7 / 24,1

Otázka č. 7: Jaké jsou podle Vašeho názoru vztahy na pracovišti?

Téměř  polovina  respondentů,  48,3  %,  považovala  vztahy  na  pracovišti

za dobré. 20,7 % respondentů vnímalo vztahy na pracovišti jako výborné, 17,2 %

jako uspokojivé, 10,3 % jako velmi dobré a 3,4 % považovalo vztahy na pracovišti

za špatné.

DDM
AČ (n)/RČ (%)

DP
AČ (n)/RČ (%)

SH
AČ (n)/RČ (%)

Rýmařovsko
AČ (n)/RČ (%)

Výborné 0 / 0 6 / 46,2 0 / 0 6 / 20,7

Velmi dobré 0 / 0 3 / 23,1 0 / 0 3 / 10,3

Dobré 9 / 81,8 3 / 23,1 2 / 40 14 / 48,3

Uspokojivé 2 / 18,2 1 / 7,7 2 / 40 5 / 17,2

Špatné 0 / 0 0 / 0 1 / 20 1 / 3,4

Velmi špatné 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
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Otázka č. 8: Cítíte se za Vaši práci dostatečně finančně odměněn/a?

Následující  tabulka  a  grafy  znázorňují  spokojenost  pracovníků  s  jejich

finanční  odměnou  za  práci.  Právě  spokojenost  s  ní  je  významným  motivačním

prvkem a vede k obecné spokojenosti pracovníka. Z celkového počtu respondentů se

51,7  %  cítilo  za  svou  práci  dostatečně  finančně  ohodnoceno,  24,1  %  nebylo

spokojeno se svou finanční odměnou za práci a 24,1 % nebylo schopno na otázku

jednoznačně odpovědět.

DDM
AČ (n)/RČ (%)

DP
AČ (n)/RČ (%)

SH
AČ (n)/RČ (%)

Rýmařovsko
AČ (n)/RČ (%)

Ano 6  / 54,5 9 / 69,2 0 / 0 15 / 51,7

Ne 2 / 18,2 1 / 7,7 4 / 80 7 / 24,1

Nevím 3 / 27,3 3 / 23,1 1 / 20 7 / 24,1
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Otázka č. 9: Přemýšlíte, nebo přemýšlel/a jste někdy o změně svého 

zaměstnání?

Celkem 44,8% respondentů přemýšlelo o změně své práce, 51,7 % nikdy

o změně své práce nepřemýšlelo a  3,4 % nedokázalo na tuto otázku jednoznačně

odpovědět.

DDM
AČ (n)/RČ (%)

DP
AČ (n)/RČ (%)

SH
AČ (n)/RČ (%)

Rýmařovsko
AČ (n)/RČ (%)

Ano 4 / 36,4 5 / 38,5 4 / 80 13 / 44,8

Ne 7 / 63,6 8 / 61,5 0 / 0 15 / 51,7

Nevím 0 / 0 0 / 0 1 / 20 1 / 3,4
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Otázka č. 10: Uspokojuje Vás Vaše práce?

Pocit  osobního  uspokojení  z  práce  je  pro  spokojenost  pracovníků

a zachování jejich psychické pohody velmi důležitý. Opačný pocit, pocit osobního

neuspokojení z práce,  Ch. Maslach a S. Jackson považují za jednu ze tří dimenzí,

ve kterých  se  může  vyhoření  projevit.  55,2  %  dotazovaných  pracovníků  jejich

povolání částečně uspokojovalo a 44,8 % z nich jejich povolání uspokojovalo plně.

DDM
AČ (n)/RČ

(%)

DP
AČ (n)/RČ

(%)

SH
AČ (n)/RČ

(%)

Rýmařovsko
AČ (n)/RČ (%)

Plně uspokojuje 4 / 36,4 8 / 61,5 1 / 20 13 / 44,8

Částečně uspokojuje 7 / 63,6 5 / 38,5 4 / 80 16 / 55,2

Neuspokojuje 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

53

ano ne nevím

0

2

4

6

Sociální hospitalizace

ano ne nevím

0

5

10

15

20

Rýmařovsko

Plně uspokojuje
Částečně uspokojuje

Neuspokojuje

0

2

4

6

8

Domov v Dolní Moravici

Plně uspokojuje
Částečně uspokojuje

Neuspokojuje

0

2

4

6

8

10
Domácí péče



Otázka  č.  11:Zajišťuje  Vám  organizace,  ve  které  pracujete,  supervizi?

Pokud ano, napište, jak často  je Vám poskytována?

Z celkového počtu 29 respondentů 65,5 % odpovědělo, že jim organizace,

ve které pracovali zajištuje supervizi. 13,4% respondentů supervize zajištěna nebyla

a dalších  13,8  %  respondentů  nevědělo.  6,9  %  respondentů  na  tuto  otázku

neodpovědělo.

V případě, že respondenti odpověděli také na to, jak často je jim supervize

poskytována, uváděli nejčastěji, že je jim poskytována podle potřeby. Pokud někdo

z nich uvedl konkrétní interval, objevilo se buďto jednou za měsíc a nebo jednou

za půl roku, tyto odpovědi však byly ojedinělé. Velká část respondentů tuto informaci

vynechala.

DDM
AČ (n)/RČ (%)

DP
AČ (n)/RČ (%)

SH
AČ (n)/RČ (%)

Rýmařovsko
AČ (n)/RČ (%)

Ano 9 / 81,8 9 / 69,2 1 / 20 19 /  65,5

Ne 0 / 0 1 / 7,7 3 / 60 4 / 13,8

Nevím 0 / 0 3 / 23,1 1 / 20 4 / 13,8

Nevyplněno 2 / 18,2 0 / 0 0 / 0 2 / 6,9
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Otázka č.  12:  Pokud Vám supervize poskytována není,  měli  byste  o ni

zájem?

Z celkového počtu 10 respondentů, kteří na předchozí otázku odpověděli,

že jim supervize poskytována není, neví o ní či na předchozí otázku neodpověděli,

40 % uvedlo,  že  by  o  ni  měli  zájem,  30% uvedlo,  že  neví,  a  30  % na  otázku

neodpovědělo.

DDM
AČ (n)/RČ (%)

DP
AČ (n)/RČ (%)

SH
AČ (n)/RČ (%)

Rýmařovsko
AČ (n)/RČ (%)

Ano 0 / 0 1 / 25 3 / 75 4 / 40

Ne 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Nevím 0 / 0 2 / 50 1 / 25 3 / 30

Nevyplněno 2 / 100 1 / 25 0 / 0 3 / 30
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Otázka č. 13: Myslíte si, že supervize pozitivně ovlivňuje (nebo by mohla)

Vaši práci a  vztahy ke klientům?

62,1  %  respondentů  uvádí,  že  supervize  pozitivně  ovlivňuje  (nebo  by

mohla) jejich práci a vztahy ke klientům. Že tomu tak není, uvádí 6,9 % respondentů.

27,6   %  respondentů  nedokáže  vliv  supervize  posoudit  a  3,4  %  respondentů

na otázku neodpovědělo.

DDM
AČ (n)/RČ (%)

DP
AČ (n)/RČ (%)

SH
AČ (n)/RČ (%)

Rýmařovsko
AČ (n)/RČ (%)

Ano 6 / 54,5 8 / 61,5 4 / 80 18 / 62,1

Ne 1 / 9,1 1 / 7,7 0 / 0 2 / 6,9

Nevím 3 / 27,3 4 / 30,8 1 / 20 8 / 27,6

Nevyplněno 1 / 9,1 0 / 0 0 / 0 1 / 3,4

Otázka č. 14: Kolika zájmům se věnujete mimo Vaše zaměstnání?

Z celkového počtu 29 respondentů 72,4 % uvedlo, že se ve volném čase

věnuje 2 – 4 zájmům. Zbývajících 27,6 % respondentů se ve volném čase věnovalo

jednomu koníčku, nebo se nevěnovalo žádnému.
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DDM
AČ (n)/RČ (%)

DP
AČ (n)/RČ (%)

SH
AČ (n)/RČ (%)

Rýmařovsko
AČ (n)/RČ (%)

0 - 1 3 / 27,3 3 / 23,1 2 / 40 8 / 27,6

2 - 4 8 / 72,7 10 / 76,9 3 / 60 21 / 72,4

5 a více 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

Otázka  č.  15:  Je  Vám  rodina,  partner  či  přátelé  dostatečnou  oporou

ve chvílích těžkostí či životních krizí? 

Sociální opora je jednou z nejdůležitějších forem jak pomoci, tak prevence

vyhoření. 79,3 % respondentů uvedlo, že je jim rodina, partner či přátelé dostatečnou

oporou ve chvílích těžkostí a životních krizí. 10,3 % respondentů je za dostatečnou

oporu  nepovažovalo  a  zbývajících  10,3 % nedokázalo  na  tuto  otázku odpovědět,

nevědělo.

DDM
AČ (n)/RČ (%)

DP
AČ (n)/RČ (%)

SH
AČ (n)/RČ (%)

Rýmařovsko
AČ (n)/RČ (%)

Ano 7 / 63,6 12 / 92,3 4 / 80 23 / 79,3

Ne 2 / 18,2 0 / 0 1 / 20 3 / 10,3

Nevím 2 / 18,2 1 / 7,7 0 / 0 3 / 10,3
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Otázka č. 16: Provozujete relaxační techniky?

Většina,  tedy  48,3  %,  respondentů  relaxační  techniky  neprovozovalo.

41,4 % respondentů se jim věnovalo. Zbývajících 10,3 % respondentů odpovědělo,

že neví, což může vyplývat z toho, že přesně netušili, co to relaxační techniky jsou

a co se do nich řadí.

DDM
AČ (n)/RČ (%)

DP
AČ (n)/RČ (%)

SH
AČ (n)/RČ (%)

Rýmařovko
AČ (n)/RČ (%)

Ano 3 / 27,3 7 / 53,8 2 / 40 12 / 41,4

Ne 5 / 45,4 6 / 46,2 3 / 60 14 / 48,3

Nevím 3 / 27,3 0 / 0 0 / 0 3 / 10,3
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Otázka č. 17: Dostává se Vám od klientů/pacientů dostatek kladné odezvy

na Vaši práci?

Z celkového počtu 29 respondentů 79,3 % z nich uvedlo, že se jim dostává

od klientů /  pacientů dostatek kladné odezvy na jejich práci.  13,8 % respondentů

považovalo  kladnou  odezvu  klientů  za  nedostatečnou  a  6,9  %  nebylo  schopno

na otázku jednoznačně odpovědět, nevědělo.

DDM
AČ (n)/RČ (%)

DP
AČ (n)/RČ (%)

SH
AČ (n)/RČ (%)

Rýmařovsko
AČ (n)/RČ (%)

Ano 9 / 81,8 12 / 92,3 2 / 40 23 / 79,3

Ne 1 / 9,1 0 / 0 3 / 60 4 / 13,8

Nevím 1 / 9,1 1 / 7,7 0 / 0 2 / 6,9
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4.2.  Vyhodnocení  II.  Části  dotazníku  -  MBI  (Maslach  Burnout

Inventory)

Tabulka  č.  1  znázorňuje  v  prvním  řádku  celkový  počet  pracovníků

v sociálních  službách,  ve  druhém řádku počet  pracovníků,  kteří  vyplnili  dotazník

a ve třetím řádku počet pracovníků, kteří vyplnili dotazník, a u kterých se zároveň

potvrdil  alespoň v  jedné  dimenzi  syndrom vyhoření.  Sloupce  označují  jednotlivé

instituce, ve kterých šetření proběhlo, a Rýmařovsko jako celek.

Tabulka č. 1

Domov v Dolní
Moravici,
Diakonie ČCE

AČ (n) /RČ (%)

Domácí  péče,
Diakonie ČCE

AČ (n)/RČ (%)

Sociální
hospitalizace,
Podhorská
nemocnice
AČ (n)/RČ (%)

Rýmařovsko

AČ (n)/RČ (%)

Celkový počet
pracovníků
v sociálních
službách
(PSS)

19 / 50 13 / 34,2  6 / 15,8 38 / 100

Počet  PSS,
kteří  vyplnili
dotazník

     11 / 57,9     13 / 100      5 / 83,3 29 / 76,3

Počet  PSS,
u kterých  se
potvrdilo
vyhoření

5 / 45,5       7/ 53,8       4 / 80
  
    16 / 55,2
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Následující  tabulky  ukazují  výsledky  dotazníku  MBI  jednotlivých

pracovníků institucí, ve kterých proběhlo šetření. Pracovníci, u kterých bylo zjištěno

vyhoření jsou barevně označeni. Žlutě jsou označeni pracovníci, u niž se vyhoření

projevilo v jedné dimenzi, zeleně ti, u niž se vyhoření projevilo ve dvou dimenzích

a červeně ti, u niž se vyhoření projevilo ve třech dimenzích. Příslušné dimenze jsou

taktéž označeny. Grafy pak znázorňují poměr pracovníků u niž se potvrdilo a těch,

u niž se vyhoření nepotvrdilo.

Tabulka č. 2: 

Domov v Dolní Moravici, Diakonie ČCE

EE
emocionální vyčerpání

DP 
depersonalizace

PA
osobní uspokojení

Respondent č. 1 31 5 39

Respondent č. 2 35 10 47

Respondent č. 3 44 11 46

Respondent č. 4 37 6 26

Respondent č. 5 33 15 23

Respondent č. 6 21 4 37

Respondent č. 7 9 0 49

Respondent č. 8 12 10 41

Respondent č. 9 19 9 38

Respondent č. 10 6 1 49

Respondent č. 11 25 4 41
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Tabulka č. 2.1

Stav Absolutní četnost (n) Relativní četnost (%)

Vyhoření 5 45,5

Nevyhoření 6 54,5

Celkem 11 100

Tabulka č. 3: 

Domácí péče, Diakonie ČCE

EE
emocionální vyčerpání

DP 
depersonalizace

PA
osobní uspokojení

Respondent č. 1 10 4 28

Respondent č. 2 29 10 37

Respondent č. 3 22 11 31

Respondent č. 4 40 3 46

Respondent č. 5 27 0 45

Respondent č. 6 36 0 43

Respondent č. 7 34 26 52

Respondent č. 8 4 1 50

Respondent č. 9 13 4 36

Respondent č. 10 13 0 46

Respondent č. 11 3 7 36

Respondent č. 12 2 7 46

Respondent č. 13 0 5 41
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Tabulka č. 3.1

Stav Absolutní četnost (n) Relativní četnost (%)

Vyhoření 7 53,8

Nevyhoření 6 46,2

Celkem 13 100

Tabulka č. 4: 

Sociální hospitalizace, Podhorská nemocnice

EE
emocionální vyčerpání

DP 
depersonalizace

PA
osobní uspokojení

Respondent č. 1 43 12 41

Respondent č. 2 27 1 28

Respondent č. 3 46 14 41

Respondent č. 4 42 15 20

Respondent č. 5 26 0 34

Tabulka č. 4.1

Stav Absolutní četnost (n) Relativní četnost (%)

Vyhoření 4 80

Nevyhoření 1 20

Celkem 5 100

63

Sociální hospitalizace, Podhorská nemocnice

Vyhoření

Nevyhoření



Rýmařovsko

Tabulka č. 5

Stav Absolutní četnost (n) Relativní četnost (%)

Vyhoření 16 55,2

Nevyhoření 13 44,8

Celkem 29 100

Tabulka  č.  6  vyjadřuje  průměrné  číselné  hodnoty  (míru)  vyhoření

v jednotlivých  dimenzích  ve  zkoumaných  institucích.  Zmíněné  výsledky  vznikly

na základě  vypočítání  průměru  výsledků  jednotlivých  dotazovaných  pracovníků

v sociálních službách.

Tabulka č. 6

Domov 
v Dolní 
Moravici, 
Diakonie ČCE

Domácí péče, 
Diakonie ČCE

Sociální 
hospitalizace

Rýmařovsko

EE

emocionální vyčerpání
       24,7        17,9       36,8      26,5

DP

depersonalizace
        6,8         6        8,4       7,1

PA   

osobní uspokojení
       39,6        41,3       32,8      37,9
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V  domově  v  Dolní  Moravici  vykazují  pracovníci  mírný  stupeň

emocionálního  vyčerpání,  spíše  mírný  stupeň  depersonalizace  a  vysoký  stupeň

osobního uspokojení. Pro pracovníky domácí péče je charakteristický  mírný stupeň

emocionálního vyčerpání, nízký stupeň depersonalizace a vysoký stupeň osobního

uspokojení.  U  pracovníků  sociální  hospitalizace  se  projevil  vysoký  stupeň

emocionálního vyčerpání – vyhoření, mírný stupeň depersonalizace a mírný stupeň

osobního  uspokojení.  Situace  pracovníků  sociální  hospitalizace  je  tedy  ze  všech

zkoumaných institucí nejzávažnější. Celkem je u pracovníků v sociálních službách

na Rýmařovsku emocionální vyčerpání na hranici mírného a vyššího stupně a dále

vykazují mírný stupeň depersonalizace a spíše mírný stupeň osobního uspokojení.

Následující  grafy  a  tabulky  znázorňují  počet  dimenzí,  ve  kterých  se

syndrom vyhoření projevil. V domově v Dolní Moravici se vyhoření projevilo u pěti

pracovníků (45,5 %),  kteří  vyplnili  dotazník.  U třech z nich se projevilo v jedné

dimenzi  (60  %),  u jednoho  ve  dvou  dimenzích  (20  %)  a  u  jednoho  ve  třech

dimenzích (20 %). U pracovníků domácí péče, kteří vyplnili dotazník se vyhoření

projevilo  v  sedmi  případech  (53,8  %),  u  šesti  z  nich  v jedné  dimenzi  (85,7 %)

a u jednoho  ve  dvou  dimenzích  (14,3  %).  U pracovníků,  kteří  pracují  v zařízení

sociální hospitalizace a vyplnili  dotazník se vyhoření  projevilo celkem ve čtyřech

případech (80 %), u jednoho v jedné dimenzi (25 %), u dvou ve dvou dimenzích

(50 %)  a u jednoho  ve  všech  třech  dimenzích  (25  %).  Celkem  se  u pracovníků

v sociálních  službách  na  Rýmařovsku  vyhoření  projevilo  v  šestnácti  případech

(55,2 %), z niž deset vykazovalo vyhoření v jedné dimenzi (62,5 %), čtyři ve dvou

dimenzích (25 %) a dva pracovníci ve všech třech dimenzích (12,5 %).

Tabulka č. 7: Domov v Dolní Moravici, Diakonie ČCE

Počet dimenzí Absolutní četnost (n) Relativní četnost (%)

1 dimenze 3 60

2 dimenze 1 20

3 dimenze 1 20

Celkem 5 100
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Tabulka č. 8: Domácí péče, Diakonie ČCE

Počet dimenzí Absolutní četnost (n) Relativní četnost (%)

1 dimenze 6 85,7

2 dimenze 1 14,3

3 dimenze 0 0

Celkem 7 100
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Domov v Dolní Moravici, Diakonie ČCE

1 dimenze – 3

2 dimenze – 1

3 dimenze – 1

Domácí péče, Diakonie ČCE

1 dimenze – 6

2 dimenze – 1

3 dimenze – 0



Tabulka č. 9: Sociální hospitalizace, Podhorská nemocnice

Počet dimenzí Absolutní četnost (n) Relativní četnost (%)

1 dimenze 1 25

2 dimenze 2 50

3 dimenze 1 25

Celkem 4 100

Tabulka č. 10: Rýmařovsko

Počet dimenzí Absolutní četnost (n) Relativní četnost (%)

1 dimenze 10 62,5

2 dimenze 4 25

3 dimenze 2 12,5

Celkem 16 100
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Sociální hospitalizace

1 dimenze – 1

2 dimenze – 2

3 dimenze – 1

Rýmařovsko

1 dimenze – 10

2 dimenze – 4

3 dimenze – 2



Následující  grafy  a  tabulky  vyjadřují  četnost  vyhoření  v  jednotlivých

dimenzích – emocionální vyčerpání (EE – Emotional Exhaustion), depersonalizace

(DP) a osobní uspokojení (PA – Personal Accomplishment). Syndrom vyhoření se

u všech  dotazovaných  pracovníků  nejvíce  projevuje  v  oblasti  emocionálního

vyčerpání a nejméně pak v oblasti depersonalizace. 

Na Rýmařovsku se vyhoření v oblasti  emocionálního vyčerpání potvrdilo

celkem u 14 pracovníků  (87,5  %)  z celkového  počtu  případů vyhoření,  vyhoření

v oblasti depersonalizace se potvrdilo u 4 pracovníků ( 25 %) a vyhoření v oblasti

osobního uspokojení se potvrdilo celkem u 6 pracovníků (37,5 %).
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Sociální hospitalizace

EE – 4

DP – 2

PA – 2 

Domov v Dolní Moravici, Diakonie ČCE

EE – 5

DP – 1

PA – 2 

Domácí péče, Diakonie ČCE

EE – 5

DP – 1

PA – 2 

Rýmařovsko

EE – 14

DP – 4

PA – 6



Tabulka č. 11: Emocionální vyčerpání (EE)

Pracoviště Absolutní četnost (n) Relativní četnost (%)

Domov v Dolní Moravici -
EE

5 100

Domácí péče - EE 5 71,4

Sociální hospitalizace - EE 4 80

Rýmařovsko celkem - EE 14 87,5

Vyhoření celkem 16 100

Tabulka č.12: Depersonalizace (DP)

Pracoviště Absolutní četnost (n) Relativní četnost (%)

Domov v Dolní Moravici -
DP

1 20

Domácí péče - DP 1 14,3

Sociální hospitalizace - DP 2 50

Rýmařovsko celkem - DP 4 25

Vyhoření celkem 16 100

Tabulka č. 13: Osobní uspokojení (PA)

Pracoviště Absolutní četnost (n) Relativní četnost (%)

Domov v Dolní Moravici- 
PA

2 40

Domácí péče - PA 2 28,6

Sociální hospitalizace - PA 2 50

Rýmařovsko celkem - PA 6 37,5

Vyhoření celkem 16 100
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5. Ověření hypotéz 

Hypotéza H1:

U pracovníků pobytových služeb se syndrom vyhoření projeví ve vyšší míře

než u pracovníků ambulantních služeb.

Hypotéza H1 se potvrdila.

Celkem 55,2 % respondentů byli pracovníci pobytových služeb. U 56,3 %

pracovníků pobytových služeb (Domov v Dolní Moravici, Sociální hospitalizace) se

potvrdil syndrom vyhoření. Průměrné číselné hodnoty (míra) vyhoření v jednotlivých

dimenzích byly následující:

Emocionální vyčerpání (EE): 30,8 (vysoký stupeň - vyhoření)

Depersonalizace (DP): 7,6 (mírný stupeň)

Osobní uspokojení (PA): 36,2 (nízký stupeň – vyhoření)

Co se  týče  vyhoření  v  jednotlivých  dimenzích,  u  44,4  % pracovníků se

vyhoření  potvrdilo  v  jedné  dimenzi,  u  33,3  %  pracovníků  ve  dvou  dimenzích

a u 22,2 % pracovníků ve všech třech dimenzích.  Nejvíce postiženou oblastí byla

oblast  emocionálního vyčerpání, u které se vyhoření potvrdilo ve 100 % případů,

méně  postižena  byla  oblast  osobního  uspokojení,  ve  které  se  vyhoření  potvrdilo

ve 44,4  %  případů  a  nejméně  postiženou  oblastí  byla  oblast  depersonalizace,

ve které se vyhoření potvrdilo ve 33,3 % z celkového počtu devíti případů vyhoření.

Celkem  44,8  %  respondentů  byli  pracovníci  ambulatních  služeb.

U pracovníků ambulantních služeb se syndrom vyhoření potvrdil v 53,8 % případů.

Průměrné  číselné  hodnoty  (míra)  vyhoření  v jednotlivých  dimenzích  byly

následující:

Emocionální vyčerpání (EE): 17,9 (mírný stupeň)

Depersonalizace (DP): 6 (nízký stupeň)

Osobní uspokojení (PA): 41,3 (vysoký stupeň)

Co se  týče  vyhoření  v  jednotlivých  dimenzích,  u  85,7  % pracovníků se

vyhoření  potvrdilo  v  jedné  dimenzi  a  u  14,3  % pracovníků  ve  dvou  dimenzích.

Ve všech třech dimenzích se syndrom vyhoření u žádného z nich nepotvrdil. Nejvíce

postiženou  oblastí  byla  oblast  emocionálního  vyčerpání,  u  které  se  vyhoření

potvrdilo  ve  71,4  %  případů,  méně  postižena  byla  oblast  osobního  uspokojení,

ve které se vyhoření potvrdilo ve 28,6 % případů a nejméně postiženou oblastí byla 
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oblast depersonalizace, ve které se vyhoření potvrdilo ve 14,3 % z celkového počtu

devíti případů vyhoření.

U pracovníků pobytových služeb se syndrom vyhoření projevil ve vyšší

míře než u pracovníků ambulantních služeb.

Hypotéza H2

 U pracovníků, kteří hodnotí vztahy na pracovišti jako uspokojivé, špatné

a velmi špatné, se syndrom vyhoření potvrdí častěji, než u pracovníků, kteří hodnotí

své vztahy na pracovišti lépe.

Hypotéza H2 se potvrdila.

Celkem  20,7  %  respondentů  uvedlo,  že  vztahy  na  pracovišti  považují

za uspokojivé, špatné či velmi špatné. Jako uspokojivé vztahy na pracovišti hodnotilo

celkem 83,3% z  nich,  jako špatné  16,6  %.  Jako velmi  špatné  je  nevnímá nikdo

z respondentů.  U pracovníků,  kteří  tak  hodnotí  vztahy na  pracovišti  se  vyhoření

potvrdilo u 83,3 %. 

Průměrné číselné hodnoty (míra) vyhoření v jednotlivých dimenzích byly

následující:

Emocionální vyčerpání (EE): 34,2 (vysoký stupeň – vyhoření)

Depersonalizace (DP): 6 (nízký stupeň)

Osobní uspokojení (PA): 40,2 (vysoký stupeň)

Z celkového počtu případů vyhoření se vyhoření potvrdilo v 60 % v jedné

dimenzi  a  ve  40  % ve  dvou  dimenzích.  Ve  všech  třech  dimenzích  se  vyhoření

nepotvrdilo  u  žádného  z  respondentů,  kteří  hodnotí  vztahy  na  pracovišti  jako

uspokojivé,  špatné  či  velmi  špatné.  Nejvíce  zasaženou  oblastí  byla  opět  oblast

emocionálního  vyčerpání,  ve  které  se  syndrom  vyhoření  potvrdil  ve  100  %

z celkového  počtu  případů  vyhoření.  V  dimenzi  osobního  uspokojení

a depersonalizace bylo vyhoření potvrzeno v obou z nich ve 20 %.

Celkem  79,3  %  pracovníků  hodnotí  vztahy  na  pracovišti  jako  výborné,

velmi dobré či dobré. U těchto pracovníků se vyhoření potvrdilo ve 47,8 % případů.

Průměrné  číselné  hodnoty  (míra)  vyhoření  v jednotlivých  dimenzích  byly

následující:

Emocionální vyčerpání (EE): 21 (mírný stupeň)

Depersonalizace (DP): 6,9 (mírný stupeň)

Osobní uspokojení (PA): 38,9 (vysoký stupeň)
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Z celkového počtu případů se vyhoření potvrdilo v 63,6 % v jedné dimenzi,

v 18,2 % ve dvou dimenzích a v 18,2 % ve všech třech dimenzích.  Vyhoření se

projevilo v 81,8 % v oblasti emocionálního vyčerpání, ve 45,5 % v oblasti osobního

uspokojení a ve 27,3 % v oblasti depersonalizace.

 U pracovníků,  kteří  hodnotili  vztahy na pracovišti  jako uspokojivé,

špatné a velmi špatné, se syndrom vyhoření potvrdil častěji, než u pracovníků,

kteří hodnotili své vztahy na pracovišti lépe.

6. Diskuse výsledků

Ve své  bakalářské  práci  jsem se  snažila  nalézt  odpověď na  to,  v  jakém

množství  a  v  jaké  míře  se  u  pracovníků  v  sociálních  službách  na  Rýmařovsku,

jejiž klientelou jsou senioři, vyskytuje syndrom vyhoření. Současně jsem se v práci

také zaměřila na činitele, osobní a pracovní podmínky, které mají na vznik a vývoj

syndromu vyhoření pravděpodobně vliv.

Metodou  záměrného  účelového  výběru  jsem  do  výzkumného  souboru

vybrala tři instituce, jejiž pracovníci splňovali kritéria pro zařazení do šetření. Okruh

respondentů jsem zúžila na pracovníky služeb sociální péče. Účelem bylo, aby si jak

služby, tak náplň práce pracovníků byly co nejvíce podobné a získané informace bylo

možno lépe zobecnit  a srovnávat.  Přístě bych se však zaměřila také na rozdělení

služeb podle formy poskytování (terénní, ambulantní, pobytové) a ne jen podle jejich

druhu. Pracovníci, kteří se zúčastnili šetření, pracovali jak v pobytových službách

sociální  péče  (oddělení  sociální  hospitalizace  a  domov  v  Dolní  Moravici),

tak v terénních službách sociální péče. Tyto služby jsou podle mého názoru, co se

týče  náplně  práce,  pracovního  prostředí  a podmínek  a  v  neposlední  řadě  také

psychické  náročnosti  pro  pracovníky,  velmi  rozdílné  a  příště  bych  je  raději

nespojovala. Nicméně jsem se rozhodla této skutečnosti využít a postavila jsem na ní

jednu z hypotéz.

Zvolenou metodu strukturovaného dotazníku považuji vzhledem k povaze

tématu  a  cíle  práce  za  vhodnou.  Obavy  jsem  měla  pouze  z  délky  dotazníku,

jehož celkový rozsah byl tři strany.  Bála jsem se toho, že by délka dotazníku mohla

být překážkou k jeho vyplnění či že dojde ke ztrátě zájmu a pozornosti respondentů. 
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Návratnost  dotazníků  byla  v  Diakonii  ČCE  ve  středisku  domácí  péče

v Rýmařově  (100 %) a v Podhorské nemocnici na Oddělení sociální hospitalizace

(83,3  %)  vysoká.  Návratnost  dotazníků  v  Diakonii  ČCE  v  Domově  odpočinku

ve stáří  v  Dolní  Moravici  byla  průměrná  (57,9  %)  a  nepřináší  tak  příliš

reprezentativní  informace.  Celkem  však  byla  návratnost  dotazníků  76,3  %.

Vzhledem k obecně vysoké návratnosti dotazníku myslím, že práce přinesla zajímavé

a věrohodné informace. Výsledky práce mohou mít přínos především pro zkoumané

služby,  kterým  přináší  informace  o  stavu  jejich  zaměstnanců  a  mohou  je  také

motivovat ke zlepšení jejich pracovních podmínek a psychického stavu.
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ZÁVĚR

Cílem  mé  bakalářké  bylo  zmapovat  četnost  výskytu  a  míru  vyhoření

u pracovníků  v sociálních  sociálních  službách  na  Rýmařovsku.  V  práci  jsem  se

zaměřila na pracovníky v sociálních službách, kteří pracují ve službách sociální péče,

jejiž cílovou skupinou jsou senioři.

V teoretické části jsem vycházela z odborné literatury a zabývala jsem se

podstatnými pojmy a teoriemi, které souvisí se zkoumaným tématem – syndromem

vyhoření, jeho příznaky, fázemi, souvislostí s jinými negativními psychickými stavy,

rizikovými faktory,  které  přispívají  k jeho vzniku,  možnostmi  pomoci  a  prevence

vyhoření a dále pak charakteristikami sociální práce se seniory a sociálními službami

jak  z  obecného  hlediska,  tak  službami  sociální  péče,  které  jsou  poskytovány

seniorům na Rýmařovsku. 

V  praktické  části  analyzuji  výsledky  šetření,  které  jsem  provedla

v institucích, které poskytují sociální služby pro seniory na Rýmařovsku: Diakonie

ČCE  Domov  odpočinku  ve  stáří  v  Dolní  Moravici,  Diakonie  ČCE  –  Středisko

domácí  péče  v  Rýmařově,  Podhorská  nemocnice,  a.  s.,  –  Oddělení  sociální

hospitalizace.  Pro  získání  dat  jsem použila  kvantitativní  metodu  strukturovaného

dotazníku.  Dotazník  byl  složen  ze  dvou částí.  První  část  dotazníku,  kterou  jsem

vytvořila pro účely bakalářské práce, se zaměřovala na získání osobních informací

o pracovnících  a  na  prozkoumání  některých  aspektů  jejich  pracovního  prostředí,

které by mohly mít vliv na vznik a vývoj syndromu vyhoření. Druhá část dotazníku

byla  tvořena  dotazníkem MBI  Maslach  Burnout  Inventory,  jehož  autorkami  jsou

Ch. Maslach  a  S.  Jackson.  Tento  dotazník  měří  vyhoření  ve  třech  dimenzích  –

v emocionálním vyčerpání, depersonalizaci a osobním uspokojení.  Do výzumného

souboru jsem metodou záměrného účelového výběru vybrala pracovníky tří institucí,

které na Rýmařovsku poskytují služby sociální péče pro seniory. 

V bakalářské práci jsem došla k následujícím závěrům:

Četnost  výskytu  syndromu  vyhoření  u  pracovníků  v  sociálních  službách

na Rýmařovsku je velmi vysoká. Dotazníkem MBI se vyhoření potvrdilo u poloviny

respondentů.  Tyto  výsledky  považuji  za  velmi  alarmující.Vyhoření  se  nejčastěji

potvrdilo  v  oblasti  emocionálního  vyčerpání,  méně  pak  v  oblasti  osobního

uspokojení. Nejméně zasaženou oblastí byla oblast depersonalizace.
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Co se týče četnosti vyhoření z pohledu konkrétních intitucí, nejzávažnější je

situace v Podhorské nemocnici na Oddělení sociální hospitalizace, kde se vyhoření

potvrdilo u většiny respondentů. Tento stav považuji přímo za kritický. Ve středisku

domácí  péče  v  Rýmařově,  jejímž  poskytovatelem je  Diakonie  ČCE,  se  syndrom

vyhoření  potvrdil  u  poloviny respondentů.  V nejmenší  míře se  syndrom vyhoření

potvrdil u pracovníků, kteří jsou zaměstnáni v Domově odpočinku ve stáří v Dolní

Moravici.  I  zde  se  ale  počet  případů  vyhoření  blíží  k  polovině.  Nicméně  u  této

instituce  nejsou  výsledky  šetření  příliš  reprezentativní,  kvůli  nízké  návratnosti

dotazníků.

Co  se  týče  míry  vyhoření,  pracovníci  obecně  vykazují  emocionální

vyčerpání na hranici mírného a vyššího stupně, mírný stupeň depersonalizace a spíše

mírný stupeň osobního uspokojení. Celkově se u pracovníků v sociálních službách

na Rýmařovsku,  kteří  se  účastnili  šetření,  vyhoření  projevilo  v nejčastěji  v  jedné

dimenzi,  méně ve dvou dimenzích,  v malé míře se projevilo také ve všech třech

dimenzích. 

Mám - li situaci opět shrnout z pohledu konkrétních institucí, v Domově

odpočinku  ve  stáří  v  Dolní  Moravici  vykazují  pracovníci  mírný  stupeň

emocionálního  vyčerpání,  spíše  mírný  stupeň  depersonalizace  a  vysoký  stupeň

osobního uspokojení. Vyhoření se zde potvrdilo nejčastěji v jedné dimenzi, u jednoho

respondenta  ve dvou  dimenzích  a  u  jednoho  také  ve  všech  třech  dimenzích.

Pro pracovníky  domácí  péče  je  charakteristický   mírný  stupeň  emocionálního

vyčerpání,  nízký  stupeň  depersonalizace  a  vysoký  stupeň  osobního  uspokojení.

Vyhoření potvrdilo většinou pouze v jedné dimenzi a u jednoho pracovníka ve dvou

dimenzích.  Míra  vyhoření  je  také  u  pracovníků  Oddělení  sociální  hospitalizace

nejzávažnější. Zde se projevil vysoký stupeň emocionálního vyčerpání – vyhoření,

mírný stupeň depersonalizace a mírný stupeň osobního uspokojení. Vyhoření, které

se potvrdilo  u většiny pracovníků,  zasahovalo nejčastěji  do dvou a více dimenzí.

U jednoho  pracovníka  se  potvrdilo  v jedné  dimenzi  a u jednoho  ve  všech  třech

dimenzích.

Co se týče zkoumaní osobních a pracovních podmínek, které by mohly mít

na  syndrom vyhoření  vliv,  nezjistila  jsem u  pracovníkům Střediska  domácí  péče

a Domova odpočinku ve stáří cokoli nestandartního, co by mohlo vést k syndromu

vyhoření. Pracovníci v sociálních službách jsou ve velké většině případů ve středním

věku, jsou středoškolsky vzdělaní a na pracovišti pracují v průměru 6 – 10 let. 
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Ve velké většině případů mají na pracovišti příznivé vztahy, jsou spokojeni s finanční

odměnou za práci, práce je uspokojuje a neuvažují o její změně. Dle potřeby je jim

také  poskytována  supervize,  kterou  ve  velké  většině  hodnotí  kladně  a  jsou  toho

názoru, že pozitivně ovlivňuje jejich práci a vztahy ke klientům. Co se týká právě

vztahů s klienty, pracovníci pociťují, že se jim od klientů dostává dostatek kladné

odezvy na jejich práci.Ve volném čase se věnují většinou 2 – 4 koníčkům. Většina

pracovníků má podporující zázemí ve svém partnerovi, rodině či přátelích, kteří jim

poskytují  dostatek  opory  ve  chvílích  těžkostí  a  životních  krizí.  Faktor,  který  by

pro ně mohl být stresující je práce na směny, neboť směnný provoz je pro organismus

a  psychiku  člověka  větší  zátěží.  Nedokážu  tedy  přesně  vysvětlit,  jaké  vlivy  se

podílejí na tak vysoké četnosti vyhoření u pracovníků těchto služeb.

Na oddělení sociální hospitalizace, jejíž situace se šetřením potvrdila jako

nejzávažnější,  jsem  zaznamenala  mnoho  negativních  vlivů  pracovního  prostředí,

které  pravděpodobně  u  nich  mají  vliv  na  vznik  a  vývoj  syndromu  vyhoření.

Pracovníci  v  sociálních  službách  jsou také  ve  velké  většině  případů ve  středním

věku, jsou středoškolsky vzdělaní, avšak na pracovišti pracují v průměru kratší dobu

a to 1-5 let. Syndrom vyhoření ohrožuje především ty pracovníky, kteří na pracovišti

pracují  kratší  dobu.  Pracovníci  nejčastěji  pracují  v  pro  organismus  a  psychiku

člověka náročném třísměnném provozu.  Vztahy na pracovišti  hodnotí  spíše  hůře.

Za svou práci se necítí dostatečně finančně ohodnoceni a uvažují či někdy uvažovali

o její změně. Práce je částečně uspokojuje. Na rozdíl od předchozích pracovišť jim

není poskytována supervize, přestože by o ni měli zájem a myslí si, že by mohla

pozitivně ovlivnit jejich práci a vztahy ke klientům. Co se týče vztahů s klienty, jsou

spíše toho názoru,  že se jim od nich nedostává dostatek kladné odezvy na jejich

práci.  Ve většině  případů,  stejně jako pracovníci  předchozích  institucí,  však mají

oporu ve svém partnerovi, rodině či přátelích. 

Hlavní  cíl,  kterým  bylo  zjistit  četnost  a  míru  vyhoření  u  pracovníků

v sociálních službách se podařilo splnit.  Částečně se mi podařilo prozkoumat také

osobní  a  pracovní  podmínky  pracovníků  a  jejich  vliv  na  syndrom  vyhoření.

Vzhledem k návratnosti dotazníků považuji výsledky bakalářské práce za věrohodné

a reprezentativní. Myslím, že práce může mít užitek zejména pro zkoumané instituce

a pro jednotlivé pracovníky, kteří v nich pracují, ať už se účastnili šetření nebo ne,

a mohou  jim  pomoci  pohlédnout  na  svou  situaci  a  motivovat  je  k její  pozitivní

změně.
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PŘÍLOHY

Příloha č. 1

Dotazník

Dobrý den,

jmenuji  se Martina Matulová a jsem studentkou Evangelické teologické fakulty

Univerzity  Karlovy.  Součástí  mého  studia  je  také  zpracování  bakalářské  práce  na  téma

Syndrom  vyhoření,  která  se  specializuje  na  syndrom  vyhoření  u  pracovníků  sociálních

služeb, jejiž klienty jsou senioři. Ráda bych Vás proto poprosila o vyplnění následujícího

dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro zpracování mé práce. Vyplnění dotazníku je

anonymní  a  dobrovolné.  Vámi  uvedené  informace  jsou  důvěrné,  budou  použity  pouze

pro účely  zpracování  bakalářské  práce  a  nebudou  žádným  způsobem  zneužity.  Prosím

o pravdivé a upřímné vyplnění všech otázek.

Děkuji Vám za Váš čas, ochotu a spolupráci.

Martina Matulová

I. Část: Osobní údaje respondenta – označte prosím vhodnou odpověď

1. Jaké je Vaše pohlaví?
● muž
● žena

2. Jaký je Váš věk?
● 20 – 29
● 30 – 39
● 40 – 49
● 50 a více let

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
● středoškolské
● vyšší odborné
● vysokoškolské

4. Jaké je Vaše pracoviště?
● domov pro seniory
● domov se zvláštním režimem
● týdenní stacionář
● domácí péče
● lůžkové zdravotnické zařízení (sociální hospitalizace, OOP)
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5. Kolik let pracujete na současném pracovišti?
● do 1 roku
● 1 – 5 let
● 6 – 10 let
● 11 – 15 let
● 16 – 20 let
● 20 a více let

6. V jakém provozu pracujete?
● jednosměnný
● dvousměnný
● třísměnný

7. Jaké jsou podle Vašeho názoru vztahy na pracovišti?
● výborné
● velmi dobré
● dobré
● uspokojivé
● špatné
● velmi špatné

8. Cítíte se za Vaši práci dostatečně finančně odměněn/a?
● ano
● ne
● nevím

 
9. Přemýšlíte, nebo přemýšlel/a jste někdy o změně svého zaměstnání?
● ano
● ne
● nevím

10. Uspokojuje Vás Vaše práce?
● plně uspokojuje
● částečně uspokojuje
● neuspokojuje

11. Zajišťuje Vám organizace, kde pracujete supervizi? Pokud ano, napište, jak 
často  je Vám poskytována.

● ano ….............
● ne
● nevím

12. Pokud Vám supervize poskytována není, měli by jste o ni zájem?
● ano
● ne
● nevím

13. Myslíte si, že supervize pozitivně ovlivňuje (nebo by mohla) Vaši práci 
a vztahy ke klientům?

● ano
● ne
● nevím
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14. Kolika zájmům se věnujete mimo Vaše zaměstnání?
● 0 – 1
● 2 – 4
● 5 a více

15. Je Vám rodina, partner či přátelé dostatečnou oporou ve chvílích těžkostí či 
životních krizí? 

● ano
● ne
● nevím

16. Provozujete relaxační techniky? Pokud ano, napište, jak často.
● ano ….................................
● ne
● nevím

17. Dostává se Vám od klientů/pacientů dostatek kladné odezvy na Vaši práci?
● ano
● ne
● nevím
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II. Část: Dotazník MBI – Maslach Burnout Inventory

V tomto dotazníku prosím doplňte do prázdných políček u každého tvrzení čísla,
která podle následujícího klíče označují sílu pocitů, které obvykle prožíváte.

Síla pocitů:     Vůbec        0  –  1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  –  7        Velmi silně

1.) Práce mne citově vysává.

2.) Na konci pracovního dne se cítím být na dně sil.

3.) Když ráno vstávám a pomyslím na pracovní problémy, cítím se unaven.

4.) Velmi dobře rozumím pocitům svých klientů/pacientů.

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

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

7.) Jsem schopen velmi účinně vyřešit problémy svých klientů/pacientů.

8.) Cítím „vyhoření“, vyčerpání ze své práce.

9.) Mám pocit, že lidi při své práci pozitivně ovlivňuji a nalaďuji.

10.) Od té doby, co vykonávám svou profesi, stal jsem se méně citlivý 
k lidem.

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

12.) Mám stále hodně energie.

13.) Moje práce mi přináší pocity marnosti, neuspokojení.

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

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

16.) Práce s lidmi mi přináší silný stres.

17.) Dovedu u svých klientů/pacientů vyvolat uvolněnou atmosféru.

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

19.) Za roky své práce jsem byl úspěšný a udělal jsem hodně dobrého.

20.) Mám pocit, že jsem na konci svých sil.

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

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

Moc Vám děkuji za vyplnění dotazníku a přeji krásný den!
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