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ABSTRAKT 

ÚVOD: Diplomová práce se zabývá vlivem sportovní aktivity na riziko vzniku syndromu 

vyhoření u sester pracujících na jednotkách intenzivní a resuscitační péče. Diplomová práce je 

rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části se zabýváme syndromem 

vyhoření, jeho rizikovými faktory, příznaky a preventivními opatřeními. Další kapitoly jsou 

věnovány sportovním aktivitám. Především se soustředíme na vliv sportovní aktivity, na 

psychickou zátěž a syndrom vyhoření. Popisujeme také možnosti zavedení sportovních aktivit 

na pracoviště. Hlavním cílem naší práce je zjistit, zda můžeme nalézt vztah mezi sportovní 

aktivitou a rizikem syndromu vyhoření.  

METODY A VÝSLEDKY: Výzkum byl prováděn pomocí kvantitativního dotazníkového 

šetření, který se skládal ze dvou částí. První část obsahovala otázky týkající se syndromu 

vyhoření a byl realizován s využitím validizovaného a reliabilního dotazníku MBI (Maslach 

Burnout Inventory). Druhá část dotazníku obsahovala otázky týkající se volnočasových 

sportovních aktivit sester. Výzkumný vzorek tvořilo 233 sester pracujících na odděleních 

resuscitační nebo intenzivní péče. Bylo distribuováno celkem 298 dotazníků, celková 

návratnost byla 233 dotazníků (78 %). Do výzkumného šetření se zapojila Všeobecná fakultní 

nemocnice v Praze, Rehabilitační klinika Malvazinky, Nemocnice Mělník, Nemocnice 

Tanvald, Nemocnice Sedlčany a Nemocnice Neratovice. 

ZÁVĚR: Zjistili jsme, že sportovní aktivita ve frekvenci minimálně 3x týdně snižuje riziko 

vzniku syndromu vyhoření a také pozitivně ovlivňuje další parametry ovlivňující zdravotní stav 

jako je např. nižší hodnota BMI (Body Mass Index) a nižší výskyt kuřáctví. 

 

Klíčová slova: syndrom vyhoření, stres, sestra, intenzivní péče, duševní hygiena 
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ABSTRACT: 

 Master thesis is dealing with the influence of sport activity at burnout among nurses 

working in intensive care and resuscitation. The thesis is divided into the theoretical and the 

empirical part. In the theoretical part we deal with burnout, its risk factors, symptoms and 

preventive measures. Other chapters are devoted to sports, primarily focused on the influence 

of sports activities on psychological stress and burnout. We also describe the possibilities of 

introducing sport activities to the workplaces. The main goal of our work is to determine 

whether there exists a relationship between sport activity and the risk of burnout. 

The research was carried out with the use of a quantitative questionnaire survey, which 

consisted of two parts. The first part contained questions related to burnout and was conducted 

using a validated MBI (Maslach Burnout Inventory) questionnaire. The second part contained 

questions related to the leisure sports activities of nurses. Within Všeobecná fakultní nemocnice 

in Prague, Malvazinky rehabilitation clinic, hospital Mělník, Tanvald, Sedlčany and Neratovice 

were distributed 298 questionnaires to the nurses working on the resuscitation or intensive care 

departments. The final testing sample consisted of 233 questionnaires (78% of surveyed 

nurses). 

It was found out that sport activity performed at least 3 times a week reduces the risk of burnout 

and also positively affects other parameters influencing health, such as lower BMI (Body Mass 

Index) and lower incidence of smoking. 
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ÚVOD 

 Životní styl, kvalita života, zdravý pohyb a sportovní aktivity jsou stále diskutovanější 

témata. Díky pokroku a moderním technologiím se nám život v souvislosti s pohybovými 

aktivitami zásadně změnil. Dopravujeme se většinou automobily nebo veřejnou dopravou. 

Domácí práce nám ulehčuje mnoho elektronických spotřebičů, od automatické pračky                 

po robotické vysavače. Volný čas během dne trávíme pasivně sledováním televize nebo 

internetu. Naše společnost nikdy nežila v takovém blahobytu jako nyní. Za poslední desítky let 

nejsme konfrontování s problémy, jako je válka nebo hladomor. Vysokoenergetická strava 

v kombinaci s nízkou pohybovou zátěží vede k mnoha civilizačním onemocněním. Obezita         

a nadváha postihuje již 20 – 30% dětí a 55% dospělé populace v České republice (VZP, 2014). 

Jansa a Kocourek v roce 2001 ve svém výzkumném šetření s názvem „Česká dospělá populace                  

a pohybové aktivity v roce 2001“ analyzují dospělou populaci ve věku 18 – 65 let a více. 

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že „vůbec necvičí“ nebo jen zřídka 63,1 % mužů a 65,8 % žen. 

Státní zdravotní ústav vydal „Manuál doporučených postupů pro prevenci nádorových 

onemocnění“, ve kterém uvádí, že v současné době u 70 % mužů a žen všech věkových skupin 

je fyzická aktivita pod úrovní, která ještě může mít pozitivní vliv na zdraví. Odhaduje se, že 

méně než 20 % populace se aktivně věnuje tělesným cvičením na úrovni, která může pozitivně 

ovlivnit riziko kardiovaskulárních onemocnění. Sportovní aktivity prokazatelně pomáhají 

zlepšovat fyzické zdraví, ale snižují i vulnerabilitu ke stresové zátěži. Slepičková (rok?) uvádí, 

že pohybová aktivita je nejúčinnějším faktorem, který může zmírnit negativní důsledky 

psychického stresu na lidský organismus. Pohybová aktivita je konečnou a přirozenou fází 

stresové odpovědi. Biochemická připravenost organismu na „útěk nebo útok“ umožňuje 

vyrovnat se se stresem pomocí tělesné aktivity. Pohybová aktivita je přínosná, jelikož využívá 

hormony, glukózu a lipidy uvolněné při stresové zátěži. Sportovní aktivita mění vzorce chování 

i v ostatních složkách životního stylu. Lidé, kteří sportují, inklinují k nekuřáctví a mají lepší 

stravovací návyky. Jsou společensky a pracovně více angažovaní a lépe nakládají s volným 

časem.  

Zdravotní sestry (spolu s učiteli a manažery) jsou skupinou zaměstnanců nejvíce 

vystavovanou vysoké míře stresu. Obzvláště sestry pracující v intenzivní péči se velice často 

dostávají do situací, které stres vyvolávají. Nejčastější faktory způsobující stres v práci sestry 

jsou např. vysoká úmrtnost pacientů, smrt mladých lidí a náhlé změny v pracovním tempu. 

Navzdory tomu jsou některé sestry schopné zachovat si nadšení v práci. Z psychologického 

hlediska je dlouhodobý stres spojen s pocitem úzkosti, deprese, subjektivní únavy či snížené 
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sebedůvěry. U některých zkušených zdravotních sester v intenzivní péči byly zjištěny známky 

posttraumatické stresové reakce. To potvrzuje Mealer (rok) ve své práci The prevalence and 

impact of post traumatic stress disorder and burnout syndrome in nurses. 

Sociální rozvoj, lepší životní a pracovní podmínky, pokroky v medicíně a prosazování 

sociálních práv vedou k tomu, že v dnešní době umírá předčasně v dětském věku nebo během 

pracovního života méně lidí. Více lidí má možnost prožít delší život než v minulosti a starší 

lidé tak tvoří významnější část populace než kdykoliv v minulosti. Současně máme méně dětí 

než v minulosti. To s sebou přináší také určitou zátěž pro zdravotní systém. Věk pracujících 

sester se také bude úměrně zvyšovat. V České republice pracuje kolem 80 tisíc sester. Populace 

ve vyspělých zemích stárne a je důležité se zabývat zdravím sester, aby i nadále byla zajištěna 

optimální zdravotní péče. Zdravotníci by měli jít pozitivním příkladem veřejnosti. Měla by zde 

být i snaha vytvářet obraz aktivního přístupu ke svému zdraví, kladen důraz na primární 

prevenci a zodpovědnost za své zdraví. Veřejnost by tak neměla být pouze pasivním příjemcem 

zdravotní péče. 

Syndrom vyhoření je spojen s problematikou pracovního stresu. Ve Švédsku v roce 

2010 proběhla studie, která analyzovala vztah mezi fyzickou aktivitou a mírou vnímaného 

stresu, vyhoření a příznaky deprese a úzkosti. Volný čas strávený fyzickou aktivitou je spojen 

s duševním zdravím. Fyzická aktivita snižuje riziko vzniku psychických problémů, zejména 

deprese, syndromu vyhoření a úzkosti. Důsledky těchto zjištění by měly být podkladem pro 

vznik preventivní strategie pro psychosociální zátěž. Výzkumníci ve Švédsku navrhují, aby 

fyzická aktivita byla podporována. Je to poměrně jednoduchý nástroj, který může snížit výskyt 

psychických problémů spojené se stresem (Jonsdottir, 2010, s. 373 – 377). 

Diplomovou práci rozdělujeme na teoretickou a empirickou část. V teoretické části se 

zabýváme syndromem vyhoření, jeho rizikovými faktory, příznaky a preventivními opatřeními. 

Další kapitoly jsou věnovány sportovním aktivitám. Především se soustředíme na vliv sportovní 

aktivity na psychickou zátěž a syndrom vyhoření. Popisujeme také možnosti zavedení 

sportovních aktivit na pracoviště. V empirické části se zabýváme zpracováním výsledků z 

vlastního kvantitativního výzkumu realizovaného formou dotazníku. Hlavním cílem naší práce 

je zjistit, zda můžeme nalézt vztah mezi sportovní aktivitou a rizikem syndromu vyhoření. 

Dílčími cíli jsou: Zjistit, zda se sestry věnují sportovním aktivitám. Analyzovat faktory, které 

sestrám brání v provozování sportovní aktivity a naopak, které je ke sportu vedou. Zjistit, zda 

je vztah mezi pravidelnou sportovní aktivitou, kuřáctvím a hodnotou BMI. Analyzovat vztah 
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mezi věkem, vzděláním, kvalifikací a genderem a mezi danou frekvencí sportovní aktivity. 

Zjistit, kolik času věnují sestry sportovním aktivitám, jak vnímají svoji tělesnou zdatnost, a jak 

sestry hodnotí podporu v provozování sportovních aktivit ze strany zaměstnavatele. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1 SYNDROM VYHOŘENÍ        

   

1.1  Definice syndromu vyhoření 

Herbert Freudenberger v roce 1974 byl jako první, který popisoval syndrom vyhoření 

v časopise Journal of Social Issues v článku Staff burnout (Freudenberger, 1974, s. 159-165). 

Syndrom vyhoření nemá jednotnou definici. V moderní literatuře existují různá pojetí. 

Nejčastěji se objevuje ztráta profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí pracovníků 

v pomáhajících profesích se závažnými osobními i profesními následky. Dále se udává ztráta 

nadšení jako výsledek procesu při intenzivním zaujetím určitým úkolem. Čím větší nadšení       

na počátku, tím větší a rychlejší vyhoření. (Ptáček et al., 2013, s. 20) Christine Maslach v roce 

2001 definovala syndrom vyhoření takto: „Vyhoření je popisováno jako prolongovaná odpověď 

na chronické emocionální a personální stresory spojené s pracovní činností, charakteristické 

dimenzemi vyčerpání, cynismu a neefektivity“ (Maslach et al., 2001, s. 397-422). Cyril Höschl 

popisuje fenomén syndromu vyhoření v článku „Burnout je mýtus“ publikovaném v časopise 

European Psychiatry. Termín „burnout" neoznačuje psychiatrickou kategorii, ale 

psychologické označení zkušenosti s dlouhotrvajícím vyčerpáním a ztrátě zájmu. Burnout není 

výslovně uznán jako porucha v mezinárodní klasifikaci nemocí. Je to spíše stav emocionálního 

vyčerpání, snížení pocitu osobního úspěchu, než syndrom nebo nemoc. Na druhou stranu, tento 

stav je popsán v MKN-10 jako " Problémy spojené s obtížemi při vedení života" pod diagnózou 

Z730 nikoli mezi duševními poruchami, ale mezi Faktory ovlivňujícími zdravotní stav a kontakt 

se zdravotnickými službami (Höschl, 2013, s. 1). 

 

1.2  Stres 

Syndrom vyhoření je také důsledkem vystavení jedince chronickému stresu. Proto je 

důležité si blíže stručně objasnit tento pojem. Termín stres je nejednoznačný. Jedna z definic 

popisuje stres jako stav organismu, který je obecnou odezvou na jakoukoli výrazně působící 

zátěž, ať už tělesnou nebo duševní. Při stresu se uplatňují vývojově staré mechanismy, které 

umožňují přežití organismu vystavenému nebezpečí. Probíhá mobilizace veškerých sil 

organismu a to i za cenu některých neekonomických dějů. Hovorově se slova stres užívá často 
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pro zátěž samu, místo pro odezvu na ni (Hugo et Vokurka, 2008, s. 860). Organismus se se 

stresem vyrovnává pomocí adaptačního syndromu. Základní členění všeobecného adaptačního 

syndromu do 3 fází vytvořil již H. Selye roku 1936. Adaptační syndrom je fyziologická reakce 

s možnými patologickými důsledky. Ve svých prvních fázích je organizmus rychle připravován 

na změněné podmínky a zvýhodnění jedince vůči okolí. Dále se připravuje na náročné situace, 

skutečné i potencionální, kterým může být vystaven (útok, bolest, infekce, krevní ztráta, atd.) 

Stres, s výjimkou stresu emočního, přináší organizmu krátkodobou výhodu, při protahovaném 

průběhu je výhoda nahrazena vyčerpáním. Adaptační syndrom (některými označovaný GAS – 

generalizovaný adaptační syndrom) má 3 fáze: fází poplachovou, fází rezistence a fází 

vyčerpání. Společnou vlastností prvních dvou fází je nesmírná metabolická náročnost.                              

1) Poplachová fáze 

Organismus se střetává se stresorem, vyhodnotí ho jako zátěž, dochází k poplachu, organismus 

mobilizuje všechny obranné mechanismy. Poplachová reakce je zahájena aktivací hypotalamu, 

mozkové kůry, sympatického nervového systému a vyplavením katecholaminů z dřeně 

nadledvin. Katecholaminy jsou při stresu velmi rychle mobilizovány a mají bezprostřední 

účinky. To vede ke zvýšení srdečního výdeje, zvýšení krevního tlaku a krevní srážlivosti, 

bronchodilataci, redistribuci krve (vasokonstrikce v kůži a splanchnické oblasti, vasodilatace v 

mozku, srdci a svalech). Organizmus je aktivován na boj nebo útěk, či na případné krevní ztráty. 

Mobilizuje se energie, zvyšuje se hladina glykémie (glykogenolýza, zvýšená resorpce glukózy 

ve střevě), mobilizují se i energetické zdroje stimulací lipolýzy. Tato katecholaminová fáze je 

krátká, její biochemický efekt je bezprostřední. Zároveň probíhá aktivace osy hypothalamus - 

hypofýza – kůra nadledvin. Aktivací dochází k vyplavování glukokortikoidů a 

mineralokortikoidů. Účinky glukokortikoidů dominují v druhé fázi stresu, fázi rezistence.                                                      

2) Fáze rezistence  

V této fázi mají glukokortikoidy široké spektrum účinku, připravují jedince na boj 

delšího trvání. Obecně lze říci, že jde o vlastní boj organizmu se stresorem. Záleží, jak silný je 

stresor je a jak bojeschopný je organizmus. Může nastat situace, že oba momenty jsou 

vyrovnané a boj trvá déle. Vzestup glukokortikoidů zvyšuje glukoneogenezi, zvýšení hladiny 

glukózy v krvi a navozuje se proteokatabolismus (zvyšuje se množství aminokyselin v krvi, 

které jsou substrátem pro glukoneogenezi a pro možné reparační procesy). Glukokortikoidy 

mají výrazné protizánětlivé účinky. Potlačují tvorbu hlavních protizánětlivých cytokinů. 

Potlačují zánětlivou reakci, aby nepřesáhla rámec obranné reakce a nevedla k sebepoškozování 
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organismu. Glukokortikoidy ovlivňují krvetvorbu. Zvyšují hladinu neutrofilů a trombocytů a 

snižují hladinu eusinofilů a lymfocytů. Glukokortikoidy spolu s mineralokortikoidy zvýšují 

perfúzi tkáněmi a připravují organismus na krevní ztrátu retencí tekutin a zvýšením 

systémového krevního tlaku. Krátkodobě jsou glukokortikoidy výhodné, ale jejich dlouhodobé 

zvýšení poškozuje organizmus. Dochází ke vzestupu tlaku a diabetogennímu narušení regulace 

metabolismu glukózy. Dochází k oslabení imunitního systému. Zvyšuje se vnímavost jedince 

k infekci a nádorovému bujení. Pokud je stresor silný a trvá-li působení delší dobu, nadměrné 

nároky postupně vedou k vyčerpání a ke třetí fázi.                                                               

3) Fáze vyčerpání  

V této fázi organismus podléhá v boji se stresorem a hroutí se. Tato fáze bývá provázena 

zlostí, zoufalstvím, nebo naopak apatií. Organismus se dostává do krize, záložní zdroje energie 

jsou využívány k zajištění základních tělesných funkcí. Postupně se tyto zdroje vyčerpávají, 

selhání adaptační a regulační schopnosti organizmu vede k těžkým zdravotním problémům až 

ke smrti (Nečas, 2007, s. 197 – 201). 

H. Selye uskutečnil mnoho výzkumů vlivu stresorů různé povahy na živé organismy na 

animálních modelech. Zjistil, že důsledky (především v případě chronizovaného vlivu stresorů) 

se bez ohledu na povahu stresorů u zvířat zásadně neliší. Docházelo k určitým identickým nebo 

velmi podobným změnám (např. zvětšení nadledvinek, zmenšení lymfatických uzlin a 

žaludeční vředy), které snižovaly schopnost těchto živých organismů zvládat další stresory. H. 

Selye nazýval stres v této souvislosti jako „tichý zabiják“ („silent killer“). Extrémní expozice 

nezvládaného stresu může významně spolupůsobit v etiopatogenezi řady závažných chorob. 

Ukázalo se, že na humánní úrovni je rozhodující kognitivní zpracování (tj. vnímání a 

hodnocení) působícího stresoru nebo stresorů na psychiku. Postupně se zjistilo, že lidé vnímají 

a hodnotí jako stresové především tyto situace: 

 Nadměrné požadavky (z hlediska rozsahu těchto požadavků nebo nedostatečného 

časového limitu k jejich splnění) 

 Neovlivnitelnost (tzv. koncepce naučené bezmocnosti) 

 Nepředvídatelnost (není možné určit ani odhadnout, kdy a za jakých okolností se 

požadavky objeví) 

Ukázalo se, že ve vnímání a hodnocení jednotlivých situací existují mezi lidmi zjistitelné 

rozdíly, které do značné míry určují, zda lidé vnímají situaci či událost za stresovou. Vzhledem 
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k rostoucímu životnímu tempu, narůstajícím požadavkům na výkon a zvyšujícímu se časovému 

a organizačnímu tlaku se stres v rozvinutých společnostech stává v posledních letech stále více 

součástí běžného života (Kebza, 2005, s. 107 – 118). 

Psychický stres je definován jako proces psychického zpracování a vyrovnání se 

s požadavky a vlivy životního a pracovního prostředí. Pracovním prostředím se rozumí vše, co 

člověka obklopuje, včetně požadavků na chování a společenských vazeb a událostí. V tomto 

pojetí stresu se hovoří o třech formách psychické zátěže: 

1. Senzorická zátěž – je dána požadavky na činnost periferních smyslových orgánů a jim 

odpovídajících struktur centrální nervové soustavy 

2. Mentální zátěž – vyplývá z požadavků na zpracování informací kladoucí nároky na 

psychické procesy, zejména představivost, paměť, myšlení a rozhodování. 

3. Emoční zátěž – vyplývá ze situací a požadavků vyvolávajících afektivní odezvu. Pro 

tento druh psychické zátěže se obvykle používá alternativní pojem psychosociální stres 

– zátěž, která vzniká ve společenském kontextu. 

Situace extrémního stresu jsou příčinou závažných nespecifických zdravotních důsledků. 

V oblasti psychického zdraví se mohou projevit krátkou reaktivní psychózou, poruchami 

přizpůsobení, posttraumatickou stresovou poruchou a neurotickými poruchami. V somatické 

oblasti jsou nejčastější projevy vředová choroba a ischemická choroba srdeční, často 

označovány za psychosomatické (Slepičková, 2000, s. 53 – 54). 

  

1.3 Rizikové faktory syndromu vyhoření 

Rizikovým faktorem vzniku syndromu vyhoření může být jednak profese, jejíž součástí je 

náročná práce s lidmi, a jednak sám jedinec, který je méně odolný vůči stresu, má nízké 

sebevědomí, je depresivně laděný nebo emočně labilní (Kapounová, 2007, s. 177). 

1.3.1 Rizikové faktory v zaměstnání 

 Nejrizikovější pracoviště jsou ta, kde vydaná energie převažuje nad přijatou, kde 

zaměstnanci pracují s vysokým osobním a emočním nasazením a dostává se jim jen málo 

ocenění a uznání, nebo výsledky jejich práce jsou málo uspokojivé. Pomáhající profese může 

na jednu stranu energii dodávat, ale na druhou stranu i intenzivně odčerpávat. Pokud je tato 

energetická bilance dlouhodobě záporná, vede k syndromu vyhoření. Vždy se nabízí otázka 



 

15 

 

smyslu vlastní práce. Když se práce daří, je prožitek smysluplnosti práce pomáhajícího silnější, 

než by byl v mnoha jiných povoláních. V posledních letech byly intenzivně zkoumány sociálně-

psychologické souvislosti syndromu vyhoření, především ty, které napomáhají jeho vzniku 

nebo naopak omezují jeho vznik a rozvoj. Jedná se o hypotézu nakažlivosti tohoto syndromu. 

Předpokládá se, že za určitých podmínek se člověk může naučit myslet, cítit a jednat jako 

“vyhořelý”, identifikuje-li se se skupinou, která má tendenci k “vyhořelým” způsobům jednání, 

prožívání a myšlení (Bartošíková, 2006, s. 28). 

1.3.2 Rizikové faktory osobnostní 

 Syndrom vyhoření může být zapříčiněn či zesilován povahovými faktory, které většinou 

působí společně s vnějšími faktory.  

 Typ chování A podporuje vznik vyhoření. Typ A se vyznačuje nadměrným pracovním 

nasazením. Hlavní zdravotní riziko je v jeho sklonech k sebepřetěžování. 

 Vnitřní motivátory jsou základní zásady nebo postoje, kterými se podvědomě řídíme. 

Nejznámější motivátory jsou: Buď se všemi zadobře!, Buď dokonalý!, Zaber!, Buď 

silný!, Buď rychlý!. 

 Míra úrovně resilience označuje odolnost jedince (po stránce, psychické, fyzické, 

emocionální i povahové). 

 Nízká schopnost využívat copingové strategie. Coping je souhrnný název pro všechny 

mechanismy a strategie, které člověk používá při zvládání obtížných situací. 

 Vyrovnaná osobnost, stejně jako silné vědomí souvztažnosti a vysoká resilience, jsou 

nejúčinnější ochranou před vznikem syndromem vyhoření (Stock, 2010, s. 55). 

 Rizika začínajících sester. V oblasti vzdělávání zdravotníků se několik let diskutuje     o 

vhodném věku pro zahájení studia a především odborné praxe v nemocnici. Mladí 

studenti se musejí vyrovnat s těžkou konfrontací s nemocí, kontaktem s utrpením, se 

zátěží fyzickou i psychickou. S tím souvisí i věk, ve kterém zdravotní sestry zahajují 

nástupní praxi. Za rizikové faktory můžeme považovat nevyzrálou osobnost sestry, 

konflikt rolí, pocit bezmocnosti, vysoká zodpovědnost, časový stres nebo nepřetržitý 

kontakt s nemocnými (Venglářová, 2011, s. 28). 

Studie s názvem Burnout and risk factors for arteriosclerotic disease: follow-up study měla 

cíl zjistit, zda syndrom vyhoření zvyšuje rizikové faktory aterosklerotické nemoci (např. BMI, 

hladina cholesterolu, hodnota krevního tlaku, hladina glykemie). Výzkumná data byla 

zjišťována na 442 mužích středního managmentu. Změny v obvodu pasu, tělesné hmotnosti a 
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BMI byly u „vyhořelých“ manažerů významně vyšší než u zdravých manažerů. Ve srovnání    s 

jinými proměnnými (věk a rizikové chování, jako je např. kouření), syndrom vyhoření byl 

významnou vysvětlující proměnnou. Závěrem této práce bylo, že burnout syndrom, který 

vyplývá z dlouhodobé expozice chronického pracovního stresu, může být spojen s rizikovými 

faktory pro arteriosklerotické onemocnění (Kitaoka-Higashiguchi, 2009, s. 131).  

 

1.4 Příznaky syndromu vyhoření 

Mezi první signály vyhoření patří nadměrná angažovanost osob, které pracují téměř 

nepřetržitě. Nepřipouštějí si negativní pocity. K běžnému pracovnímu životu patří střídání práce 

a volného času, zatímco postižení lidé si idealizují svoji práci jako cosi naprosto uspokojujícího 

a předstírají, že žádný odpočinek na zotavení nepotřebují. Vzdávají se relaxace, uklidnění a 

uvolnění. Vlastní pracovní nasazení vnímají za příkladné. Jsou hyperaktivní, popírají své 

osobní potřeby, aby dokonale obstáli v roli pomocníka. Mají sklon ke snižování kolegů 

v pracovním týmu, aby vycházela najevo jejich vlastní dokonalost. To vede často 

k neoblíbenosti, což zase ještě posiluje nadměrnost jejich angažovanosti. Na druhou stranu se 

často líbí nadřízeným. Problematický je syndrom vyhoření tehdy, kdy postižený získá řídící 

funkci. Nedokáže se přizpůsobit nové situaci a být oporou ostatním členům kolektivu. Naopak 

má tendence s nimi soupeřit a snaží se jim předvést, že je schopnější než oni. Následkem toho 

jsou blokováni a ztrácejí potěšení z vlastní angažovanosti. Když syndrom vyhoření u 

postižených začne propukat, dostávají se do stadia zmatku, kdy postižený nemůže popřít pocit, 

že něco „není v pořádku“. Mezi prvními varovné signály patří chronická únava a nechuť se 

pouštět do práce. Když po delší dovolené prožívá postižený první pracovní den stejně tíživě 

jako ten poslední před dovolenou, je evidentní, že jeho schopnost regenerace je omezená 

(Schmidbauer, 2008, s. 218 – 219). 

Mezi hlavní příznaky syndromu vyhoření, které jsou i hodnoceny v dotazníku Maslach burn 

out inventory, patří: 

1) Emociální vyčerpání – postižený se cítí emočně i fyzicky vysílený, někteří američtí 

autoři v této souvislosti používají také výraz „znechucení“ (tendium) 

2) Odcizení (depersonizace) -  projevuje se odosobnělým, téměř lhostejným postojem ke 

své práci a svému okolí 

3) Pokles výkonnosti – nízká efektivita spočívá v tom, že jedinec ztratil důvěru ve vlastní 

schopnosti a z profesního hlediska se považuje za neschopného. Jde sice o subjektivní 
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hodnocení, nicméně k jistému oslabení výkonu většinou objektivně dochází (Stock, 

2010, s. 19 – 22). 

Příznaky syndromu vyhoření můžeme rozčlenit do třech úrovní, ve kterých se vyskytují: 

Na úrovní psychické: 

 převažuje pocit, že dlouhé a namáhavé úsilí o něco již trvá nadměrně dlouho a efektivita 

tohoto snažení je v porovnání s vynaloženou námahou nepatrná 

 výrazné jsou pocity celkového, především duševního vyčerpání, dominuje emoční 

exhausce, vyčerpání v oblasti kognitivní, spolu s výrazným poklesem až ztrátou 

motivace 

 únava je popisována expresivně („mám toho po krk“, „jsem už úplně na dně, „jsem 

k smrti unaven“, cítím se jako vyždímaný“), což je v rozporu s celkovým utlumením a 

oploštěním emocionality 

 dochází k redukci spontaneity, dochází k utlumení celkové aktivity, kreativity, iniciativy 

a invence 

 převažují pocity smutku, depresivní ladění, frustrace, bezvýchodnost a beznaděj, tíživě 

je prožívána marnost vynaloženého úsilí a jeho smysluplnosti 

 objevuje se přesvědčení o vlastní postradatelnosti až bezmocnosti, které někdy hraničí 

až s mikromanickými bludy  

 objevují se projevy negativismu, cynismu a hostility ve vztahu k osobám, jež jsou 

součástí profesionální práce s lidmi, a jejich vnímání jako objektů (dehumanizovaná 

percepce) 

 pokles až naprostá ztráta zájmu o témata související s profesí, často také negativní 

hodnocení instituce, v níž byla profese až doposud vykonávána 

 intenzivní prožitek nedostatku uznání, sebelítost 

 iritabilita, někdy také (selektivní) interpersonální senzitivita a vztahovačnost 

 zúžení činností na rutinní postupy, užívání klišé a stereotypních frází 

Na úrovní sociální: 

 výrazná tendence redukovat kontakt s pacienty, často i s kolegy a všemi osobami, mající 

vztah k profesi 

 celkový útlum sociability, nezájem o hodnocení ze strany druhých osob 

 zjevná nechuť k vykonávané profesi a všemu, co s ní souvisí  
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 nízká empatie (projevuje se často či téměř vždy u osob s původně vysokou mírou 

empatie) 

 postupné narůstání konfliktů (většinou však nikoliv důsledku jejich aktivního 

vyvolávání, ale spíše v důsledku nezájmu, lhostejnosti a „sociální apatie“ ve vztahu 

k okolí) 

Na úrovni fyzické: 

 stav celkové únavy organismu, apatie, ochablost, rychlá unavitelnost, dostavující se po 

krátkých etapách relativního zotavení  

 vegetativní obtíže: bolesti u srdce, změny srdeční frekvence, zažívací obtíže, obtíže 

s dýcháním (nemožnost se dostatečně nadechnout, „lapání po dechu“, atd.) 

 bolesti hlavy, často nespecifikované 

 poruchy spánku 

 poruchy krevního tlaku 

 přetrvávající celková tenze 

 zvýšené riziko závislosti všeho druhu (Ptáček et al., 2013, s. 27-28). 

 Zde máme mnoho příznaků, které mohou být přítomny u syndromu vyhoření. Tyto 

příznaky se objevují i u mnoha dalších stavů jako na stres, únava, deprese, odcizení, pesimismus 

a existenciální neuróza (Křivohlavý, 2012, s. 69 - 73). Dřívější studie byly zaměřeny především 

na to, jaký má syndrom vyhoření vliv na duševní zdraví. Nyní jsou provedeny výzkumy, které 

dokazují významný vliv i na zdraví fyzické. Burnout je charakterizován emocionálním 

vyčerpáním, fyzickou únavou a kognitivní únavou, což je zapříčiněno dlouhodobým 

vystavením stresu spojeným s prací. Autoři Melamed et al. ve své práci Burnout and risk of 

cardiovascular disease: evidence, possible causal paths, and promising research directions. 

podávají přehled nashromážděných důkazů o tom, že syndrom vyhoření je spojen se zvýšeným 

rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Autoři předkládají důkazy na podporu několika 

potenciálních mechanismů spojující vyhoření se zhoršeným zdravotním stavem, včetně 

metabolického syndromu, dysregulace hypotalamus-hypofýza-nadledvinové osy spolu s 

aktivací sympatického nervového systému, poruch spánku, sníženou obranyschopností 

organismu a se špatnými zdravotními návyky. Výsledky naznačují, že jejich vliv na zdraví, 

může být rozsáhlejší, než je v současné době známo (Melamed et al., 2006, s. 327). 
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1.5 Fáze syndromu vyhoření 

 Proces probíhá v určitých fázích a jeho vývoj trvá i několik let. O burnout se jedná až v 

závěrečné stadium pozvolného, několik měsíců až let trvajícího procesu, o důsledek 

dlouhodobého stresu, špatně zvolených nebo chybějících copingových mechanismů (postupů 

při zvládání stresu) a to vše na pozadí osobnostních předpokladů. 

Fáze podle Edelwiche a Brodskyho: 

1. fáze nadšení - sestra plná ideálů, pracuje nad rámec svých pracovních povinností a do 

práce se těší 

2. fáze stagnace – sestra slevuje ze svých ideálů, požadavky pacientů ji začínají unavovat 

a obtěžovat, postupně se vyhýbá kontaktu s pacientem. Je to fáze prozření, která je 

doprovázena nesplněním představ, očekávání a stresem z vysokých nároků, kterým 

člověk není schopen dostát  

3. fáze frustrace – dostavuje se velké zklamání z povolání 

4. fáze apatie - sestra vykonává pouze nejnutnější práce, vyhýbá se komunikaci 

s pacientem i s kolegyněmi a odmítá další vzdělání 

5. fáze vyhoření – sestra se vyhýbá profesním požadavkům, má negativní postoj vůči 

vlastní osobě, ztrácí pocit zodpovědnosti a schopnosti se radovat. Sestra je agresivní, 

netrpělivá, unavená, nervózní, vyčerpaná, depresivní až cynická (Kapounová, 2007,       

s. 177). 

Na syndrom vyhoření je také důležité se dívat jako na dynamický proces. V článku 

Burnout syndrome: a disease of modern societies? Je přehledně zpracované schéma „burnout 

kaskády“, který je zde zobrazeno (Weber, 2000, s. 514). 
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Obr. 1 Kaskáda syndromu vyhoření 

 

Zdroj: WEBER, Andreas; JAEKEL-REINHARD, A. Burnout syndrome: a disease of modern 

societies?. Occupational medicine, 2000, 50.7: 512-517. 

 

1.6 Prevence syndromu vyhoření 

Jestliže je burnout důsledkem nerovnováhy mezi profesním očekáváním a profesní realitou, 

tak bychom měli zmenšovat tuto diskrepanci na straně jedince a také na straně organizace 

(zaměstnavatele). Vzhledem k tomu, že syndrom vyhoření ovlivňuje postoje a způsoby 

chování, které souvisí s výkonem pracovní činnosti (absence v zaměstnání, změny zaměstnání, 

snížené pracovní úsilí, snížená pracovní spokojenost aj.), má také ekonomické důsledky (Kebza 

et Šolcová, 1998, s. 18). V článku The Etiology of burnout syndrome and the levels of stress 

among nurses, který byl publikován v časopise   Jahrom University of Medical Sciences v roce 

2014, je popisován přímý vztah mezi syndromem vyhoření, sociálním statusem a kvalitou 

života sestry. Zvyšování prestiže povolání zdravotní sestry ovlivňují jak média, tak sestry 

samotné ve smyslu přístupu k pacientům. Mnohé studie prokázaly, že výskyt syndromu 

vyhoření je důsledkem vystavení chronickému stresu na pracovišti. Současné výsledky této 

studie také potvrdily vztah mezi stresem a syndromem vyhoření. V souladu s výsledky studie 
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lze burnout syndromu předcházet plánováním preventivních opatření na třech úrovních: snížení 

stresu, léčba stresu a zaměstnávání vhodných lidí, kteří vedou pracovní poradenství podle 

osobních a pracovních podmínek (Karimyar Jahromi, 2014, s. 55).   

1.6.1 Interní individuální preventivní vlivy 

Smysluplnost žití. U člověka, který trpí syndromem vyhoření, převládá prožitek “musím”, 

tento člověk ztrácí kontakt se svojí vztahovostí a prožívá pocity beznaděje a smutku. Smysl bytí 

je u takového člověka značně ohrožen. Logoterapie v tomto směru nabízí možnosti, jak s 

takovým člověkem pracovat, učí umět vystoupit z „role“ a vytvářet vztahovost nejprve k sobě 

sama a posléze k okolí (Ulrichová, 2011, s. 200). 

Stresory a salutory. Na počátku a při dalším postupu fenoménu burnout hraje v životě člověka 

výraznou roli nepoměr stresorů (faktorů zatěžujících život člověka) a možností těžkou situaci 

řešit (tzv. salutorů). Do nežádoucího stavu typu stresu a distresu se dostáváme, jestliže negativní 

vlivy, které na nás působí, převyšují naše možnosti a schopnosti tyto negativní vlivy zvládat. 

Možnost řešení je buď ubrat na straně stresorů, nebo naopak přidat na straně salutorů 

(Křivohlavý, 1998, s. 78). 

Péče o sebe. Mít se rád a sám sebe a přijímat. Toto by mělo být téměř podmínkou pro lidi, kteří 

pracují v pomáhajících profesích. To především ze dvou důvodů. Kdo nepečuje o sebe, jen 

vydává energii a nepřijímá ji zpátky. Kdo nesnáší některé své skutečné vlastnosti, nedovede je 

přijmout ani u svých pacientů (Venglářová et al., 2011, s. 34). 

1.6.2 Externí preventivní vlivy 

Sociální opora je multidimenzionální konstrukt, u kterého dosud nebyly prozkoumány všechny 

jeho dimenze a jejich role v souvislosti se stresem a nemocí. Přesto, že je tvrzení o protektivním 

vlivu sociální opory jedním z pilířů ve výzkumu stresu, nejsou výsledky studií, které se tento 

protektivní vliv pokoušely doložit, jednoznačné. Některým studiím se nepodařilo pozitivní vliv 

potvrdit, některé dokonce naznačují, že sociální opora může mít i negativní účinek. Krauseho 

studie ukazují, že pozitivní vliv sociální opory je u seniorů moderován sociálně ekonomickým 

statusem - projevuje se ve vyšších sociálních třídách, a nikoli v nižších. Doposud se nikdo 

nezabýval otázkou, zda toto alarmující zjištění platí i v jiných věkových kategoriích. V české 

vědě je komplexní systematický výzkum sociální opory teprve ve svých začátcích. Vzhledem 

k postupující socioekonomické diferenciaci společnosti, ve které budou některé stresory a jejich 

latentní negativní důsledky stále zřetelněji sociálně distribuovány, je výzkum sociální opory 

stejně jako jiných protektivních faktorů nanejvýš naléhavý (Kebza et Šolcová, 1999, s. 19 – 
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37). Ukázalo se, že lidé si účinné sociální opory váží tím více, čím více jsou emociálně ohroženi, 

čím více se propadají do stavu celkového vyčerpání. Křivohlavý v knize „Hořet, ale nevyhořet“ 

jednoznačně popisuje protektivní vliv sociální opory na snižování výskytu příznaků 

psychického vyhoření (Křivohlavý, 2012, s. 123). 

Dobré vztahy mezi lidmi jsou dalším faktorem, který působí preventivně. Syndrom vyhoření 

má velice blízko k nespokojenosti. Vztahy mez lidmi při práci jsou jeden z nejvýraznějších 

faktorů ovlivňující pracovní spokojenost a nespokojenost. Není tedy zarážející, že dobré vztahy 

mezi lidmi doma i na pracovišti pomáhají snižovat riziko syndromu vyhoření. Na dobré vztahy 

se dá pohlížet z různých úhlů a přitom si všímat čtyř různých aspektů: 

1) Jak já vidím tebe a ty mě. 

2) Můj vztah k tobě a tvůj vztah ke mně. 

3) Naše vzájemná komunikace – jak spolu mluvíme. 

4) Jak se díváme na situaci, v níž se společně nacházíme (Křivohlavý, 2014, s. 128). 

Pracovní podmínky patří mezi významné faktory. Ve studii „Burnout u ekonomicky aktivní 

populaci: vztahy mezi psychosociálními a pracovními faktory“ publikované v časopise 

International journal of behavioral medicine, která zkoumala míru syndromu vyhoření v obecné 

populaci bez ohledu na povolání a vztahy mezi syndromem vyhoření a psychosociálními a 

pracovními faktory. Skupina, která vykazovala vysokou míru syndromu vyhoření, byla spojena 

s těmi respondenty, kteří byli nad 50 let věku, s ženami, které se potýkaly s psychickou úzkostí 

a také ti, kteří mají špatné psychosociální pracovní prostředí (Lindblom, 2006, s. 51 – 59). 

 Syndrom vyhoření má významnou spojitost s prací ve zdravotnictví, ale na druhou 

stranu známý psychiatr a publicista Karel Nešpor popsal ve své práci „Návyková rizika a stres 

u zdravotnických profesí - možnosti prevence a časné intervence“ protektivní faktory ve 

zdravotnictví jako jsou: 

• Nadprůměrná informovanost o ochraně zdraví a o zdravotnických záležitostech 

• Povědomí o tom, kde hledat odbornou pomoc. 

• Pocit smysluplnosti a zaujetí je jedním z protektivních faktorů ve vztahu k zátěžovým 

životním událostem a ke stresu  

• Obvykle vyšší vzdělání a inteligence 
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• Zdravotníci mají relativně vysokou společenskou prestiž, kterou opakovaně potvrzují 

výzkumy veřejného mínění. I to může být zdrojem určité gratifikace a může to přispívat k výše 

uvedenému pocitu smysluplnosti (Nešpor, 2001, s. 9). 

Hlavní zásady v oblasti prevence syndromu vyhoření shrnuje Zacharová v článku 

„Nebezpečí zvané syndrom vyhoření“: 

1. Pozitivní postoj k sobě samému – zodpovědnost za své jednání. Uvědomění si, že každý, 

tedy i já, chybuje. Schopnost sám sebe pochválit, udělat si radost. 

2. Pozitivní emoce – regulace vnitřní rovnováhy. V konfliktní situaci se nenechat svést prvním 

negativním pocitem k impulzivnímu jednání. Naučit se reagovat přiměřenou společenskou 

formou. 

3. Umění odpočívat – dělat přestávky, doplňovat energii, mít své zájmy, osvojit si relaxační 

techniky. 

4. Schopnost naučit se odmítnout – říkat NE, užít asertivní způsob jednání. 

5. Spoluvytvářet dobré pracovní prostředí – organizovat svou práci, podílet se na týmové práci. 

6. Udržovat pozitivní mezilidské vztahy, předcházet komunikačním problémům. Vyhýbat se 

ukvapeným rozhodnutím. 

7. Ubránit se manipulaci. 

8. Snažit se o pozitivní prožitky – příroda, umění, sport. 

9. Vést smysluplný život – být si vědom základních životních cílů a postupně je realizovat. 

10. Pomoc druhým – mít radost a potěšení z vlastní práce (Zacharová, 2009, s. 45). 

 

1.7 Psychodiagnostické metody u syndromu vyhoření 

 První metody, sloužící k diagnostice syndromu vyhoření, vznikaly na přelomu 70. a 80. 

let minulého století. A. Pinesová, další z výrazných a vůdčích postav výzkumu, vytvořila 

počátkem 80. let nejdříve „The Tedium Scale“. Pinesová prosazovala zprvu ve svých 

publikacích pojem „tedium“ – nuda, únava, otrava, teprve pod vlivem rychle převažujícího 

pojmu „burnout“ se k jeho užívání sama přiklonila také (Ptáček et al., 2013, s. 30). Další 
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podobná metoda s názvem „The Staff Burnout Scale for Health Professionals“ byla vytvořena 

téměř ve stejné době ke zjišťování úrovně vyhoření u zdravotnických pracovníků (Jones, 1980, 

s. 18). A. Pinesová zanedlouho publikovala přepravcovou verzi dotazníku pod názvem 

„Burnout Measure“. Tato metoda je v literatuře hojně citována a jde o druhou nejčastěji 

používanou metodu v diagnostice syndromu vyhoření. Skládá se z 21 položek, posuzovaných 

na sedmibodové škále typu „jak často“ s rozsahem od „nikdy“ (1) až „vždy“ (7), a zjišťuje tři 

hlavní prožitkové oblasti vyhoření: pocity tělesného vyčerpání, emocionálního vyčerpání             

a duševního vyčerpání (Ptáček et al., 2013, s. 30). Tento dotazník má dobrou vnitřní 

konzistenci, vysokou míru reliability. Má i vysokou míru shody, kdy se člověk měří sám a kdy 

ho měří ten, kdo ho dobře zná, například spolupracovník nebo člen rodiny. Faktorově analytické 

studie však potvrdily, že všechny položky sytí pouze jeden hlavní a dominující faktor,                                                 

tj. vyčerpání – exhausci (téměř 70% variace). Dotazník „Burnout Measure“ má dobrou míru 

shody s výsledky i jiných psychologických vyšetření, např. se spokojeností, s fluktuací                   

a s pocity beznaděje (Křivohlavý, 2012, s. 52). Mezi nejčastěji používanou metodu 

k odbornému vyšetření syndromu vyhoření patří metoda Maslach Burnout Inventory, který 

publikovala Christine Maslachová se spolupracovnicí Susan Jacksonovou v roce 1981. Tato 

metoda v podstatě zjišťuje tři faktory: 

EE – emotional exhaustion, tj emocionální vyčerpání, ztráta chuti k životu, nedostatek sil 

k jakékoliv činnosti a nulová motivace jsou považovány za základní příznaky burnout 

syndromu. Tento faktor je nejsměrodatnější ukazatelem přítomnosti burnoutu. 

DP – depersonalizaci, tj. ztráta úcty k druhým lidem jako lidským bytostem. Je projevem 

psychického vyčerpání, které je zřetelně viditelné u lidí, kteří mají velikou potřebu reciprocity, 

tj. kladné odezvy (odpovědi) od těch, kterým se věnují (např. ve službách, vedení pracovního 

týmu, pečovatelské a učitelské činnosti). Když se jim kladné odezvy nedostává, tak se staví 

k druhým lidem cynicky. Přestávají v nich vidět lidské bytosti, ztrácejí k nim bezpodmínečnou 

úctu a povinný respekt. V extrémních případech s nimi jednají jako s neživými bytostmi.  

PA – personal accomplishment, tj snížení výkonnosti. S tímto jevem, coby charakteristikou 

syndromu psychického vyhoření se setkáváme především u lidí s nízkou mírou zdravého 

„sebecenění“, „sebedůvěry“. Tím, že si sami sebe moc necení, nemají ani dostatek energie ke 

zvládání stresových situací, konfliktů a životních těžkostí (Křivohlavý, 2012, s. 55). 
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1.8 Specifika syndromu vyhoření u sester pracujících na odděleních intenzivní 

péče 

 Pracoviště intenzivní péče (v zahraničí nejčastěji označována zkratkou ICU – Intensive 

care unit) jsou určena pacientům s potencionálním nebo již selháním jednoho či více orgánů. 

Na ošetřovatelský personál jsou kladeny vysoké nároky jak po stránce odbornosti, tak                   

po stránce psychické a fyzické zátěže (Ševčík at al., 2003, s. 2 – 3). V roce 2013 proběhl                     

ve Všeobecné fakultní nemocnici výzkum pomocí dotazníkového šetření s názvem Stresová 

zátěž sester pracujících na standartních odděleních a JIP a ARO. Největší stresová zátěž jsou 

pro obě oddělení pacienti zmatení, s demencí a agresivní pacienti (alkoholici nebo pacienti                            

s abstinenčními příznaky). Jak stoupá průměrný věk dožití, tak stoupá i počet polymorbidních 

pacientů a tím se zvyšuje i počet pacientů s demencí. Na vysoké zátěži se také podílí nedostatek 

personálu, vysoká úmrtnost pacientů a administrativní nároky. Střední stresovou zátěž udávají 

sestry na oddělení intenzivní péče vztahy na pracovišti a komunikaci s příbuznými pacienta.       

S pacienty trávíme více času a máme k nim blíže, než k jeho příbuzným. Často bývá problém          

s požadavky příbuzných (Brzicová, 2013, s. 123). 

Rizikové faktory u zdravotnických pracovníků:  

• Ostrý životní styl a malá připravenost uspokojovat vlastní psychické potřeby. 

• Tendence k samoléčení. 

• Profesionální selhání prožívají zdravotníci většinou hůře než jiné profese.  

• Zdravotník bývá svým okolím často vnímán přes svoji profesi, což může vést                       

k obtížnějšímu oddělování profesionálního a soukromého života.  

• Konfrontace s do značné míry tabuizovanými oblastmi lidské existence (zkoumání 

různých tělních dutin, soukromí pacientů, smrt, bolest). 

• Emoční stavy pacientů a jejich reakce (deprese, vyčerpaní, podrážděnost, hněv apod.). 

• Velká odpovědnost (morální a právní), nejistota při zodpovědné volbě optimálního 

terapeutického postupu.  

• Konflikt rolí (role otce nebo matky versus nároky zdravotnické profese, terapeut versus 

manažer a podnikatel, který musí brát v úvahu ekonomické tlaky apod.). 
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• Nedostatečné vnímání vlastních neřešených problémů, které se stykem s nemocnými 

často aktivují.  

• Zdravotní rizika v některých zdravotnických profesích (např. infekce nebo riziko 

napadení pacientem). 

• Směnný provoz a noční práce, někdy i spánková deprivace. 

• Situace, při nichž je nutnost rozhodovat se i při neúplných informacích. 

• Nároky na celoživotní vzdělávání. 

• Nutnost se přizpůsobit nové situaci a novým přístupům. 

• Práce v týmu a možnost interpersonálních konfliktů.  

• Nárazový charakter práce v mnoha oborech. Zdravotník bývá náhle vystaven složitými 

někdy navzájem neslučitelnými úkoly, které má zvládat ve velmi omezeném čase. 

• Syndrom vyhoření („burnout“) vzniká působením dlouho trvajícího profesionálního 

stresu a je ve zdravotnictví častý. Ze začátku se dostavují pocity neuspokojení z práce, 

následují zdravotní potíže, např. častá nachlazení nebo obtíže s pohybovým systémem. 

Pracovní nasazení a výkonnost mají sestupnou tendenci. Tomu odpovídá i snížení 

sebedůvěry a energie. Existují preventivní opatření i léčba. 

• K obecně stresujícím faktorům patří nepředvídaný hluk. Zvyšuje také riziko syndromu 

vyhoření u sester na jednotce intenzívní péče  

 Uvedené rizikové faktory se neuplatňují izolovaně, ale vstupují do interakcí                         

se specifickými charakteristikami jednotlivých pracovníků, jejich psychickou i tělesnou 

odolností, různými motivacemi, ale i s jejich rodinným i širším prostředím a dalšími okolnostmi 

(Nešpor, 2001, s. 16 – 18). Zdravotní sestry, spolu s učiteli a manažery, jsou skupinou 

zaměstnanců, které jsou nejvíce vystavovány vysoké míře stresu. Speciálně sestry pracující v 

intenzivní péči se velice často dostávají do situací, které vyvolávají stres. Nejčastější faktory 

způsobující stres je vysoká úmrtnost, smrt mladých lidí a okamžité změny v rychlosti práce. 

Navzdory všemu jsou některé sestry schopné zachovat si nadšení v práci.    Z psychologického 

hlediska je dlouhodobý stres spojen s pocitem úzkosti, deprese, subjektivní únavy či snížené 

sebedůvěry. U některých zkušených zdravotních sester v intenzivní péči byly zjištěny známky 

post traumatické stresové reakce. Mealer et al. prohlašoval, že některé traumatické události 
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spojené s prací sester v intenzivní péči jsou podobné těm, které zažili váleční veteráni. Příčiny 

zahrnují manipulaci s mrtvými těly a péče o raněné oběti. Hlavní součástí ošetřovatelské profese                 

v intenzivní péči jsou silně emocionálně nabité rozhovory s příbuznými pacienta, kteří se 

najednou ocitli v psychické krizi. Příbuzní pacienta se také podílejí na zvyšování stresové zátěže 

sestry. Sestry by měli používat copingové strategie, které jim napomáhají snižovat míru 

stresové zátěže. Podpůrné skupiny, pravidelné mezioborové setkání, kde se diskutuje                      

o obtížných případech, a nabízení školení zaměstnancům v komunikaci a zvládání konfliktů,     

to jsou také důležité metody pro zmírnění stresu, které jsou základem zdravého prostředí na 

oddělení intenzivní péče. Kvalita pracovního prostředí je nejen důležitá pro zaměstnance, ale 

také pro pacienty. Některé osobnostní rysy jako je otevřenost a extroverze mohou mít pozitivní 

vliv na vnímání stresové zátěže (Burgess et al., 2009, s. 129 – 140). 

 

2 SPORTOVNÍ AKTIVITY 

 

2.1 Fyziologie tělesné zátěže 

Podstatou tělesné zátěže je svalová činnost. Pohyb je základní životní projev  a uplatňuje 

se v běžné denní pohybové aktivitě. Plní fyzické nároky v zaměstnání. Pokud je pohybová 

aktivita uvědoměle zaměřena na zvýšení tělesné výkonnosti, fyzické zdatnosti nebo ke zlepšení 

zdravotního stavu organismu, pak ji můžeme označit jako tělesné cvičení. Je-li tato činnost 

zaměřena ke zvýšení tělesné výkonnosti, jedná se o sportovní trénink. O rekreační 

tělovýchovnou aktivitu se jedná, převažuje tělesná a psychická regenerace formou aktivního 

odpočinku a která obsahuje jen málo soutěživých prvků. Vysvětlení vyžadují dále i pojmy jako 

tělesná zdatnost a výkonnost. Tělesná zdatnost znamená schopnost přiměřeně reagovat na vlivy 

zevního prostředí, jako je tělesná zátěž, teplo, chlad a podobně, v užším slova smyslu znamená 

adaptaci na tělesnou zátěž. Výkonnost naproti tomu spočívá ve schopnosti podávat měřitelný 

výkon v určité pohybové oblasti nebo sportovním odvětví (Máček et Radvanský, 2011, s. 1). 

Pohybová aktivita významně ovlivňuje zdraví člověka a je označována jako základní prvek 

zdraví (Blahutková et al., 2009, s. 5). V poslední době, v souvislosti s tělesným cvičením 

zdomácnělo v češtině původně anglické slovo „fitness“. Tento výraz je odvozen od slova „fit“ 

což vyjadřuje způsobilý, tělesně schopný, v dobré kondici a zdravotním stavu. Jako „fitness“ 

se označuje dobrá tělesná kondice a dobré zdraví (Křivohlavý, 2001, s. 35). Pod pojmem „být 

fit“ je tedy chápán stav dobré kondice a zdraví. Základní filozofií fitness je dosažení stavu, 
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který odpovídá starořeckému pojmu „kalokagathia“, což znamená harmonii fyzické a duševní 

krásy. Tato idea byla původním mottem starověkých olympijských her. Za první republiky 

tomuto výrazu odpovídalo heslo „ve zdravém těle, zdravý duch“ (Fořt, 2005).  V souvislosti se 

zdravím a duševní hygienou se často setkáváme s problematikou nedostatečné pohybové 

aktivity (Blahutková et al, 2005, s. 13). Sportovně pohybové aktivity se využívají                              

v medicínských a psychologických přístupech pro léčebnou tělesnou výchovu, zdravotní 

tělesnou výchovu a psychoprofylaxi. Cvičení napomáhá snižování cholesterolu v krvi, zlepšuje 

kardiovaskulární zdatnost, redukuje nadváhu, ovlivňuje stres a deprese.  Správné dávkování 

pohybových aktivit podporuje imunitní systém a pomáhá stimulovat další systémy, které 

ovlivňují naše zdraví. Pohybová aktivita stimuluje bio – psycho – sociální adaptaci na pohybové 

zatížení. Prostřednictvím těchto adaptačních mechanizmů dochází k morfologickým, 

somatickým, funkčním a psychickým změnám, ale také ke změnám sociálního chování. Pohyb 

k životu patří, a pokud jej budeme dostatečně využívat ke svým potřebám, bude náš život 

plnohodnotný (Blahutková a kol., 2009, s. 14). Po tělesné zátěži dochází k adaptaci. 

Vytrvalostní trénink se projevuje ve změnách celé řady etap transportního řetězce. Po zahájení 

pravidelné tělesné aktivity lze už po několika týdnech zaznamenat nižší hodnoty srdeční 

frekvence při stejné zátěžové intenzitě. Pravidelná fyzická zátěž totiž zlepšuje stav kosterního 

svalstva. Tím se také zlepšuje stav pomocné svalové pumpy. Přispívá ke zvýšené podpoře 

venózního návratu, následuje tak lepší plnění srdce, tedy i větší tepový objem. Ve výsledku 

stačí nižší srdeční frekvence k dosažení potřebného minutového srdečního výdeje. Časem se 

tak zlepšuje ekonomizace srdeční práce. Zlepšuje se kapilární perfuze a omezuje se zkratkový 

průtok krve ve svalstvu. Dlouhodobý vytrvalostní trénink vede také k morfologickým změnám 

na oběhovém systému, zejména na srdci. Rozvíjí se fenomén tzv. “sportovního srdce“.                  

V literatuře popisován jako fyziologická regulační hypertrofie nebo také myogenní dilatace. 

Převažuje zvětšení všech srdečních dutin a jedná se tedy o rovnoměrnou dilataci. Také se 

ztlušťuje srdeční stěna, zvláště v oblasti srdečních komor a septa. Poměr vaziva a svaloviny 

však zůstává stejný. Funkčně je takové srdce vysoce výkonné, schopné zlepšit minutový srdeční 

výdej díky velkému tepovému objemu při zachování vysoké srdeční frekvence (Máček                 

et Radvanský, 2011, s. 30). Adrenalin a noradrenalin vyplavovaný během stresové reakce, 

udržují tělo v bojové pohotovosti k vykonávání svalové práce, tělesný pohyb pak vede k jejich 

odbourávání a snížení bojové pohotovosti. Bez tělesného pohybu adrenalin a noradrenalin 

dlouho cirkulují v oběhu a tělo zůstává v poplachu. Čím méně pohybu, tím méně energie              

se spálí a tím větší je nadbytek cukru, cholesterolu a mastných kyselin v krvi (Praško, 2001,       

s. 55). 
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2.2 Definice sportu 

Vysvětlení pojmu sport můžeme nalézt v latinském původu slova. Latinské desportare, 

z něhož je slovo sport odvozeno, odpovídá slovům rozptylovat se, bavit se. Podobný význam 

mají též francouzské a anglické výrazy, ve kterých se vedle významu promítá i základ slova 

pocházející z latiny. Francouzské sloveso “disporter“ je bavit se, “le sport“ zábava nebo           

např. anglické “sportability“ lze vysvětlit jako žerty, šprýmy, kratochvíle a náklonnost k nim 

(Slepičková, 2000, str. 22). Definicí sportu existuje mnoho. V Evropské chartě vymezují sport 

jako všechny formy tělesné činnosti, které ať již prostřednictvím organizované účasti či nikoli, 

si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských 

vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních (MSMT, 1992, s. 2). Pojem 

sportovně pohybových aktivit je přímo spjat s fenoménem dnešního sportu. Na tuto 

problematiku je možno nahlížet z mnoha směrů. Dle Vilímové lze tyto základní směry dělit na 

přírodní (fyziologie, medicína atd.) a společenské (pedagogika, sociologie, atd.) na základě 

vědeckých disciplín, které zkoumaly účinky pohybové aktivity na jedince (Vilímová, 2005,        

s. 14). Cvičení má dlouhou historii v mnoha kulturách. Není divu, že v kultuře, která dala světu 

olympijské hry, nalezneme mnoho důkazů. Ve starověkém Řecku probíhaly atletické události. 

Analýza historických záznamů v archivu v Káhiře ukazují, že egyptský faraon Tutanchamon, 

který vládl období okolo 1347 př. n. l., byl nadaný sportovec. Indiáni v Severní Americe se po 

staletí zabývali intenzivním cvičením a hraní nejrůznějších her např. házená, závod s kopem do 

míče atd. Během 18. století byla v Číně zahájena řada reforem, které zaváděli tělesnou výchovu 

a sport do vzdělávacích osnov. Měli učinit obyvatelstvo zdravější. V internátních školách 

v Anglii na počátku 19. století se stal sport základní součástí vzdělávacího procesu. Tyto zjištění 

v průběhu staletími pouze dokládají, že fyzická aktivita byla potřebou pro potěšení a zážitek       

a také měla velký přínos pro celkové zdraví a obecné blaho (Callaghan, 2004, s. 477). 

 

2.3 Vliv nedostatečné fyzické aktivity 

 Člověk je morfologicky i funkčně adaptován na způsob vedení života po tisíce let,            

ve kterém schopnost vyrovnat se s náročnou tělesnou činností patřila ke každodenním 

základním podmínkám žití a přežití. V současné době však žije v přetechnizované společnosti, 

která potřebu pohybu omezuje na minimum. Tělesná nečinnost nebo sedavý způsob života jsou 

potom spojeny s množstvím zdravotních poruch včetně kardiovaskulárních nemocí, hypertenzí, 

non – inzulin dependentním diabetem, osteoporózou a chronickými poruchami pohybového         
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a opěrného aparátu. Státní zdravotní ústav vydal „Manuál doporučených postupů pro 

v prevenci nádorových onemocnění“, ve kterém uvádí, že v současné době u 70 % mužů a žen 

všech věkových skupin je fyzická aktivita pod úrovní, která ještě může mít pozitivní vliv             

na zdraví. Je odhadováno, že méně než 20% populace se aktivně věnuje tělesným cvičením       

na úrovni, která může pozitivně ovlivnit riziko kardiovaskulárních onemocnění. Ze sledování 

zdravotního stavu je zřejmé, že zdravotní potíže týkající se pohybového aparátu nejčastěji           

(v 50%) uváděnou příčinou chronických poruch. Dlouhodobě užívané léky pro onemocnění 

pohybového aparátu se řadí hned za užívání léků z důvodů kardiovaskulárních onemocnění. Při 

tom lze předpokládat, že příčina většiny zdravotních obtíží s pohybovým ústrojím je z důvodu 

chronické hypomobility (Komárek, 2008, s. 456). Jansa a Kocourek ve svém výzkumném 

šetření s názvem „Česká dospělá populace a pohybové aktivity v roce 2001“ analyzují dospělou 

populaci ve věku 18 – 65 let a více. Celkově bylo dotazovaných 1655 osob, z toho 803 mužů     

a 852 žen dotazníkem PSFPA, kde byly sledovány psychosociální funkce sportu a pohybových 

aktivit v životním stylu člověka. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že „vůbec necvičí“ nebo jen 

zřídka 63,1% mužů a 65,8% žen. V tomto případě přiznávají, že mají nedostatečnou fyzickou 

aktivitu. Celkově můžeme říci, že více než 60% české populace podle kvótního výběru se jen 

velmi málo pohybuje a trpí zjevně tzv. hypokinezí. Tento problém je v České republice velmi 

aktuální, především v souvislosti s vyskytující se obezitou. Ve sportovních preferencích u mužů 

vedl fotbal, cyklistika a chůze. U žen byla v popředí cyklistika, aerobik a chůze (Jansa                    

et Kocourek, 2001, s. 7). 

 

2.4 Fyzická aktivita a psychický stres 

 Definice a působení stresu na organismus byli již popsáni v kapitole stres. Pohybová 

aktivita je nejúčinnějším faktorem, který může zmírnit negativní důsledky psychického stresu 

na lidský organismus. Její příznivý vliv je dán nejrůznějšími mechanismy fungování lidské 

psychiky. Zde jsou uvedeny nejdůležitější body: 

1. Pohybová aktivita je konečnou a přirozenou fází stresové odpovědi. Biochemická 

připravenost organismu na „útěk nebo útok“ umožňuje vyrovnat se se stresem pomocí 

tělesné aktivity. Pohybová aktivita je přínosná, jelikož využívá hormony, glukózu             

a lipidy uvolněné při stresové zátěži. Potlačování jejich negativního vlivu na organismus 

pomocí nejrůznějších farmak má za následek pouze dočasné a zdánlivé uvolnění. 

Nežádoucí účinky se však hromadí a dříve nebo později přivodí již zmiňované zdravotní 
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problémy. Toto zjištění patří k nejvýznamnějším, z hlediska prevence a odolnosti vůči 

psychosociálnímu stresu prostřednictvím sportu a cvičení. 

2. Fyzická aktivita působí jako prostředek emočního přeladění. Hlavně její formy cvičení 

a sport představují odlišnou aktivitu oproti pracovním povinnostem. Zejména u práce 

duševního charakteru je to významné. Při pohybové aktivitě jsou zatěžovány jiné oblasti 

centrální nervové soustavy než při činnosti předchozí. Odklon od stresujících činností    

a myšlenek zmírňuje stres pomocí kognitivních procesů a s nimi souvisejících emocí. 

Je navozena situace aktivního odpočinku, který spočívá ve změně činnosti a to nejen po 

ukončení předchozí zatěžující činnosti, např. práce, ale i v jejím průběhu. Pravidelná 

fyzická aktivita posiluje kromě tělesných funkcí i funkce emocionální. Pohybově 

aktivní jedinec je schopen posuzovat životní nároky pozitivněji a projevovat oproti nim 

větší odolnost, než osoba, která je pohybově málo aktivní. 

3. Zvýšený přívod krve do mozku, ke kterému dochází při systematické fyzické aktivitě, 

zlepšuje mentální funkce. Usnadňuje transport kyslíku a zvyšuje dostupnost glukózy. 

Zejména u starších lidí má příznivý účinek, jelikož zvyšuje aktivační hladinu, při které 

je průchodnost podnětů do centrální nervové soustavy vyšší. 

4. Fyzická aktivita může působit na snížení reaktivity vůči psychickému stresu. Známkou 

aerobně trénovaného organismu je snížení základních hodnot srdečně cévních ukazatelů 

a schopnost jejich rychlejšího návratu po zátěži k výchozím klidovým hodnotám. To se 

projevuje i ve snížení úrovně kardiovaskulárního a sympatoadrenální reakci během 

psychického stresu a zotavené fázi. 

5. Sportovní aktivita je účinným socializačním nástrojem. Její provozování v kolektivu 

může snižovat stresogenní momenty v interpersonálních vztazích, učí toleranci                      

a spolupráci. 

6. Pohybová aktivita, především sport, navozují v organismu určitý pocit libosti, pocit 

klidu a štěstí. Tento stav je přičítán zvýšenému uvolňování přirozených tělových opiátů 

– endorfinů. Spolu s fyziologickými příčinami také působí i faktory psychosociální. 

Dobrý pocit ze zvládnutí dané činnosti, obdiv ostatních a zlepšení postavy přispívá ke 

zvýšení sebedůvěry a sebeúcty. 

7. Rytmické pohybové aktivity, např. běh, mohou vzhledem k opakovanému zvuku kroků 

navodit stav blízký meditaci. 

8. Sportovní aktivita mění vzorce chování i v ostatních složkách životního stylu. Lidé, 

kteří sportují, inklinují k nekuřáctví, mají lepší stravovací návyky, dbají o svůj režim. 
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Jsou společensky a pracovně více angažovaní a lépe nakládají s volným časem 

(Slepičková, 2000, s. 55 – 56). 

V diplomové práci J. Peška s názvem „Psychomotorický fitness trénink v léčbě poruch 

nálady“, testoval skupinu šesti pacientů Psychiatrického centra v Praze pomocí Rosenbergovi 

škály sebeúcty a Beckovou škálou na míru deprese. Analýza se prováděla pomocí tematické 

analýzy. Výsledky výzkumu potvrdily předpoklad, že pravidelná pohybová aktivita aerobního 

charakteru může pozitivně ovlivnit psychický stav pacientů s poruchou nálady. Proto může 

sloužit jako vhodná doplňková léčba. Účinky tohoto postupu odrazí i v běžném životě pacientů 

závisí na jejich ochotě na sobě pracovat. Metoda psychomotorického fitness tréninku je tedy 

účinná a to nejen pro psychicky nemocné pacienty (Pešek, 2009, s. 47).  Z dat uvedených 

Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR vyplývá, že v roce 1998 oproti roku 2011 se 

téměř zdvojnásobil počet pacientů s neurotickými poruchami navštěvující psychiatrické 

ambulantní zařízení (ÚZIS, 2012, s. 35). Otázkou je, zda můžeme nalézt souvislost mezi 

zvyšujícím se psychosociálním stresem a se snižující se pohybovou aktivitou v dnešní 

společnosti. Určitě svou úlohu má i postupná destigmatizace psychiatrie v České republice. 

V článku „Péče všeobecných sester o své zdraví“ publikovaném v časopise Ošetřovatelství         

a porodní asistence popisují, jak sestry pečují o své zdraví. Výzkum byl prováděn na 100 

všeobecných sestrách v Bílovické nemocnici. Dlouhodobým zdravotním problémem                      

u všeobecných sester je bolestivost pohybového aparátu. Pouze čtvrtina pravidelně sportuje         

a upevňuje si zdraví. Pracovní výkon sester je závislý na kvalitě odpočinku a na celkové 

psychické a fyzické kondici. Téměř všechny všeobecné sestry se cítí psychicky a fyzicky 

vyčerpané, polovina sester uvažovala o změně povolání z důvodu vysoké psychické zátěže           

a nespokojenosti s platem. Zdravotničtí pracovníci vědí, jakým způsobem ohrožují faktory 

návykové a faktory životního stylu délku a kvalitu života, přesto třetina sester pravidelně kouří 

a trpí nadváhou (Janíková et Madziová, 2013, s. 546).   
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Obr. 2 EEG u studentů, kterým byl předložen stejný test před fyzickou a po fyzické aktivity

 

Zdroj: HILLMAN, Charles H., et al. The effect of acute treadmill walking on cognitive control 

and academic achievement in preadolescent children. Neuroscience, 2009, 159.3: 1044-1054. 

 

2.5 Motivace a sportovní aktivita 

 Pojem motivace je definován jako proces, který determinuje zaměření, energizaci                

a setrvávání chování. Je to také vnitřní proces podmiňující úsilí dospět k určitému cíli 

(Nakonečný, 1998, s. 455). Sport je velice různorodý. Zájemci o jeho provozování si mohou 

zvolit z nejrůznějších sportovních činností a volit různé organizační formy. Výběr závisí vedle 

vnějších, objektivních podmínek (přírodní a životní prostředí, dostupnost zařízení, finanční 

zajištění atd.) na osobní motivaci, pro které se sportování věnují nebo chtějí věnovat (relaxace, 

posílení zdraví, atd.). Sport ovlivňuje nejen tělesnou, ale i duševní zdatnost (Slepičková, 2000, 

s. 59). 

Motivy můžeme rozdělit do těchto skupin: 

 Estetické – možnost změny rozměrů a tvarů vlastního těla, možnost ovlivnění tělesné 

hmotnosti 

 Zdravotní – celkové zvýšení výkonnosti a odolnosti, prevence civilizačních 

onemocnění, redukce bolestí zad, popř. dalších problémů s pohybovým aparátem 

pramenící ze sedavého životního stylu a nedostatku pohybu 

 Sociální – možnost sociálního kontaktu a seznámení se s novými lidmi 



 

34 

 

 Výkonové – možnost výkonového srovnání, nejen v rámci soutěží, ale při tréninku 

s ostatními cvičícími např. změna postavy (množství svalové hmoty) nebo silových 

výkonů při tréninku 

 Prožitkové – možnost odreagování se od stresu, nové prožitky vlastního těla, relaxace 

v pohybu apod. 

V hierarchii motivů se odráží rozdíly osobnostní, transkulturní, intersexuální a věkové. Obecně 

lze říci, že nejvíce převažují motivy estetické, ale s přibývajícím věkem nabývají na důležitosti 

motivy zdravotní a prožitkové ( Stackeová, 2014, s. 135). 

 

2.6 Sebepojetí a sportovní aktivita 

 Sebepojetí je postoj, jaký máme k vlastní osobě. V současné době ve společnosti vzrůstá 

zájem o vlastní osobu a vzhled i funkčnost vlastního těla. Body image jako důležitá část 

celkového sebepojetí se dostává do popředí zájmů veřejnosti. Snaha po dokonalém těle                 

je využívána médii i výrobci různých preparátů k masivní reklamně, která je směřována k tělu 

člověka a ovlivňuje zpětně do značné míry naše chování a myšlení. Tělesné sebepojetí je 

chápáno jako souhrn všech představ, které mají vztah k lidskému tělu. Zahrnuje oblast 

kognitivní (znalosti, přesvědčení), afektivní (hodnocení, sebeúcta) i konativní (plány jednání, 

sebekontrola), kterého charakterizují. Vzhled a funkčnost těla zásadně ovlivňují psychický           

a tělesný stav i projevy chování. Za základní složky tělesného sebepojetí považujeme zdraví, 

vzhled a zdatnost. Vztah člověka k nim se v průběhu života mění a vyvíjí. Je ovlivňován věkem, 

pohlavím, vzděláním, uznávanými hodnotami, či zájmy, především sportovní aktivitou 

(Fialová, 2001, s. 217). V rámci mezinárodního srovnávacího výzkumu „Sport, zdraví a tělesné 

sebepojetí v zemích střední a východní Evropy“ byli sledováni muži a ženy ve věku 30 – 50let, 

kteří byli vybráni náhodným výběrem. Rozdíly mezi sportující a nesportující populací byly 

podle očekávání nalezeny ve vztahu k vlastnímu tělu i chování vůči svému zdraví. Sportující 

osoby jsou celkově spokojenější a aktivnější. Můžeme tedy předpokládat, že jejich život může 

být celkově kvalitnější než u nesportující populace. Sportující uvádějí výrazně vyšší péči o své 

tělo, především o zdatnost, omezují podstatně více kouření, pravidelně navštěvují lékaře, 

pobývají častěji na čerstvém vzduchu, více dbají na denní hygienu a atraktivitu pro druhé 

pohlaví. Celkově jsou se svým vzhledem, hmotností a se svou postavou více spokojeni. 

Všechny aspekty tělesného sebepojetí hodnotí lépe než osoby nesportující. Pozitivní hodnocení 

vlastního těla má vliv i na celkové sebepojetí osob. Nesportující věnují menší pozornost své 
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zdatnosti, ale více si uvědomují vlastní vzhled. Uvádějí i větší potřebu zhubnout. Jsou méně 

spokojeni s vlastním tělem. Přiznávají víc psychosomatických obtíží, než sportující. Jejich 

chování směřující k péči o vlastní tělo je podstatně méně uvědomělé (Hošek et al, 2007,                 

s. 24 – 34). 

 

2.7 Genderové rozdíly 

Veřejnost z velké části pokládá sportovní aktivity jako prostředek rekreace, náplně 

volného času a v některých směrech jako prostředek pro seberealizace i osobní a společenské 

ctižádosti. Toto stanovisko mají ženy, tak muži. Rozdíly ve stavbě a složení těla mezi muži          

a ženami existují a jsou jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují rozdíly ve fyziologických 

funkcích, tak v biomechanických předpokladech pohybu. Rozdíly se projeví především                 

v tělesné výkonnosti, a to nejen ve sportu, ale také v jiných pracovních činnostech, jako je 

například zvedání a nošení břemen. Muži mají v každém věku vyšší hustotu těla, a tedy méně 

tuku než ženy. Během adolescence se tento rozdíl zvětšuje. Nejmenší rozdíly ve výkonu jsou 

pozorované v plavání. Ukazují, že větší zastoupení tukové tkáně na dolní polovině těla u žen 

může být výhodou. Dolní polovina těla je více nadlehčována a klade menší odpor. Naopak při 

běhu těžší dolní končetiny a vůbec množství tuku způsobí, že žena musí vydávat více kyslíku 

na jednotku aktivní hmoty. Proto je výkonnost žen v bězích stále nižší než u mužů (Máček, 

2011, s. 151) 

 

2.8 Body mass index a sportovní aktivita 

Z průzkumu Všeobecné zdravotní pojišťovny, kterou provedla agentura STEM/MARK 

na vzorku 2065 lidí v České republice v roce 2010, vyplývá, že okolo 55% lidí trpí nadváhou 

či obezitou. Průzkum jednoznačně prokázal, že s přibývajícím věkem lidé tloustnou, ale 

sportovní aktivity a dobré stravovací návyky tomu dokáží zabránit. Nejvíce obézních, a to 34 

%, se vyskytuje v populaci ve věku mezi 60 a 80 lety. „K udržení ideální váhy pomáhá 

především zdravý životní styl. Průzkum prokázal, že lidé, kteří sportují a dávají přednost ovoci 

a zelenině na úkor tučných jídel, si častěji drží ideální váhu i ve vyšším věku,“ říká profesor 

Štěpán Svačina, přednosta III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, a dodává: „Výsledky 

také ukázaly, že nadváha a obezita je ve velké míře spojena se zvýšeným rizikem cukrovky, 

hypertenze a rovněž s nižší spokojeností s kvalitou života.“ Poměr lidí s obezitou je u obou 
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pohlaví srovnatelný. Naopak nadváha je výraznější u mužů, kde dosahuje 40 % podílu, což je 

o 12 % více než u žen. „Výsledky průzkumu prokázaly, že čím vyšší BMI (Body Mass Index), 

tím méně člověk stráví týdně hodin pohybovou aktivitou. U obézních je významně větší podíl 

těch, kteří nevykonávají pohybovou aktivitu žádnou, a to platí dokonce i pro chůzi! Je to 

varovný signál, který potvrzuje zásadní problém lidí trpících nadváhou, kterým je nedostatek 

pohybu. Snížení běžné pohybové aktivity je jednou z hlavní změn, která nastala v posledních 

20 letech v našem životním stylu,“ upozorňuje MUDr. Martin Matoulek, z III. interní kliniky 

1. LF UK a VFN v Praze, který byl společně s profesorem Svačinou odborným grantem 

průzkumu (VZP, 2011). Ve Spojených státech americký zjišťovali vztah mezi sebepéčí, stresem 

a hmotností. Vzhledem k tomu, průměrný věk sestry pracující ve Spojených státech amerických 

(USA) se zvyšuje (průměrný věk 47 roků), je potřeba, aby si sestry udržovali své zdraví. 

Populace ve vyspělých zemích stárne a je důležité se zabývat zdravím sester, aby i nadále byla 

zajištěna optimální zdravotní péče. Většina účastníků (72,2%) udávala nedostatek pohybu, a 

více než polovina (53,8%), se nepravidelně stravovalo. Průměrný index tělesné hmotnosti 

(BMI) byl 28,3 ± 6,8, a 59,2% měli buď nadváhu anebo byli obézní. BMI měl významný 

vzestupný vztah, s nepravidelným stravováním a nedostatečnou pohybovou aktivitou (Nahm, 

2012, s. E22). 

 

2.9 Kouření a sportovní aktivita 

V roce 2010 bylo provedeno šetření Ústavem zdravotnických informací a statistiky 

České republiky o zdravotním stavu populace, která se týkala kouření a vystavení tabákovému 

kouři. Překvapující zjištění je, že ve srovnání s rokem 2002 se podíl kuřáků v populaci zvýšil.  

Celkem v české populaci je podle šetření 24,5 % denních kuřáků (30 % mužů a 19 % žen), 7,8 

% příležitostných kuřáků, 16,5 % bývalých kuřáků a 51,1 % osob, které nikdy nekouřily. 

Průměrný počet vykouřených cigaret u denních kuřáků je 16 ks u mužů a 12 ks u žen. Vystavení 

tabákovému kouři uvnitř místnosti více než 1 hodinu denně doma se týká 9,1 % respondentů, 

ve veřejných budovách 6,4 % respondentů a na pracovišti 7,4 % z pracujících respondentů 

uvnitř místnosti (ÚZIS, 2011, s. 1). Navzdory snahám v omezování kouření v populaci je 

problém kouřících zdravotníků v mnoha zemích stále aktuálnější. Zdravotníci by měli v oblasti 

podpory zdraví působit jako kladné modely rolí. Ukazuje se však, že často bývají sami skupinou 

vulnerabilních osob, kterým je třeba se zvládáním stresu a odvykáním kouření. Z konstatování 

informací uvedených v Evropské řadě Zdraví pro všechny (2001) vyplývá, že kouření 

zdravotníka má prokazatelně významný vliv na to, jak aktivně a účinně je schopen sám 
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edukovat pacienty a klienty. Výskyt kuřáctví zdravotních sester v ČR je paradoxně dokonce 

stále vyšší než prevalence kuřáctví žen průměrné populace. Řada zemí však vykazují výrazně 

nižší prevalenci kouření zdravotních sester. Výsledky studie realizované v Severním Irsku 

vykazují 28,5 % kuřaček z rozsáhlého souboru 1074 zdravotních sester, některé americké studie 

vykazují ještě nižší procento kuřáků. Ve studii výzkumníků z Ohio State University, College 

of Nursing z roku 2003 identifikováno pouze    6 % kuřaček. V americkém prostředí se zřejmě 

již velmi zřetelně projevují důsledky dlouhodobé protikuřácké kampaně, která za uplynulých 

cca 35 let zásadně změnila postoje značné části veřejnosti ke kouření (Drozdová et Kebza, 2009, 

s. 507). Pracovníci, kteří sportují, vedou celkově zdravější životní styl. Méně kouří či jsou 

slabšími kuřáky. To se odráží nejen v jejich lepší zdravotní kondici, ale i ve snížených 

nákladech na úklid pracoviště a v menších prostojích během pracovní doby. Jelikož zdatní 

pracovníci jsou méně nemocní, není přerušena jejich práce a zaměstnavatel za ně nemusí 

zajišťovat náhradu a věnovat čas a finance na zaškolení nových pracovníků (Slepičková, 2000, 

s. 100). 

 

3 SPORTOVNÍ AKTIVITY A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

 

3.1 Sport a sociální interakce 

 Sport je tak významným společenským jevem, že ho můžeme označit za univerzální 

fenomén, který je výrazem kultury dané společnosti., má své ekonomické aspekty, proniká do 

politiky, usnadňuje kontakt mezi národy, ale zároveň zdůrazňuje národní, regionální  a etnickou 

identitu. Sport vytváří sociální prostředí, které modifikuje proces socializace. Zároveň se 

uplatňují sociální vlivy v prostředí sportu. Za produkt socializace se pak označuje osobnost 

jedince jako výsledek jeho sociální zkušeností (Slepička et al., 2006, s. 100).  Sportovní aktivity 

sami o sobě byly od 19. století důležitou subkulturou západní společnosti. Postupem doby se 

sport stal celosvětovou subkulturou, jak dokládají např. olympijské hry, tenisové turnaje, 

světové šampionáty, ale i různá exhibiční klání. Sport můžeme proto bez větší nadsázky označit 

jako fenomén v nejširším slova smyslu. Ať už máme na mysli oblast kulturní, společenskou, 

mediální či ekonomickou. Sport a pohybové aktivity se s tendencí zvyšující se hypokineze 

stávají podstatnějším atributem životního stylu. Jejich pozitivní role nespočívá pouze 

ve fyzickém zdraví, ale i psychickém, které je neméně důležité a to nejen při aktivním 

provozování sportu, ale i při jeho pasivní konzumaci (diváctví). Sport totiž má potenciál lidi 

sdružovat a umožňovat jim společné smysluplné trávení volného času, což se ukazuje zejména 
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v kontextu doby. Informační společnost, kde se mnoho kontaktů mezi lidmi produktivního věku 

odehrává pouze na bázi informačních a komunikačních technologií, jako velmi podstatná 

alternativa. Dále jsou sportovní aktivity prospěšné pro udržování či navozování sociálních 

kontaktů u stále početnější seniorské populace. Mnohé výzkumy na tyto aspekty sportovních 

aktivit seniorské populace jednoznačně ukazují (Flemr et Valjent, 2010). Je evidentní, že 

pohybová aktivita působí nejen na rozvoj člověka také v oblasti psychosociální. Pohybová 

aktivita snižuje subjektivní vnímání stresu a redukuju riziko symptomů a frekvenci depresí, 

zlepšuje úctu a kognitivní funkce. Lidé, kteří nemají dostatek pohybové aktivity, trpí dvakrát 

více depresemi, než aktivní lidé. U pohybové aktivity dochází k rozvoji týmové spolupráce, 

osvojování různých sociálních rolí, rozvoji etického a sociálního vědomí a smyslu pro 

odpovědnost v sociálních vztazích. Zapojení obyvatelstva do sportovních aktivit zvyšuje míru 

sociální koheze, odvádí mladé lidi od antisociálního chování včetně kriminality. Zlepšuje 

psychickou kondici a sebeúctu jedince a podporuje a rozvíjí pozitivní sociální hodnoty                     

a základní kompetence pro život (Kalmann et al, 2010, s. 23 – 24). V roce 2007 byl proveden 

výzkum sociologem Špačkem na 1222 respondentech s názvem „Sport jako statusový symbol“. 

Sport není pouze pohybovou aktivitou, která má příznivý vliv na zdravotní stav člověka. Jedná 

se o součást kulturní spotřeby, stejně tak jako chození do kina, návštěvy koncertů a také další 

aktivity volného času. Tyto aktivity si do určité míry vybíráme na základě našeho vkusu, který 

pro sociologii není pouze otázkou individuální volby. Společenské prostředí, naše pozice 

v sociálním systému tento vkus formuje a ovlivňuje. Spojení mezi určitou společenskou 

skupinou a konkrétním znakem spotřeby (v tomto případě oblíbeným sportem) může být 

v zásadě libovolné, vytvořené na základě jedinečného kulturního vývoje.  

Nikoho asi nepřekvapí, že jachting není masovým sportem, jakým se stala cyklistika. Finanční 

náklady spojené s pořízením vybavení, dopravy k vhodnému sportovišti a náročnost zvládnutí 

řízení nové lodě jsou dosti vysoké. Oproti tomu může každé dítě již od raného věku rozvíjet 

své cyklistické dovednosti na kole libovolné kvality, v místě svého bydliště. Většina sportů, ale 

není tak exkluzivní jako jachting. Sportovní průmysl a množství volného času umožňuje většině 

obyvatelstva vybírat z celé palety snadno dostupných sportů.  Sportovní aktivity v české 

populaci se ukázaly významně diferencované socioekonomickým statusem. Obecně sportovní 

a pohybové aktivity provozují častěji lidé s vyšším sociálním postavením. Avšak mezi 

jednotlivými sporty lze nalézt rozdíly. I při analýze pouze nejčastějších (tj. relativně masových) 

sportů je možné identifikovat některé z nich, které jsou výrazně spojeny s vyššími vrstvami 

např. lyžování a aerobik. Naopak fotbal se ukazuje jako sport nejvíce rozložený napříč 

stratifikačním spektrem. Analýza pasivního sledování sportu v televizi neukázala tak 
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přesvědčivé důkazy o sociální stratifikaci sportů. Jediný druh sportu, jehož sledování bylo 

socioekonomickým postavením respondentů ovlivněno, bylo krasobruslení, které sledují častěji 

příslušníci vyšších vrstev. Demografické charakteristiky (věk a pohlaví) mají často větší vliv 

na diferenciaci sledovaných aktivit než sociální postavení respondenta. Přesto lze na základě 

analýzy přikládat různým druhům sportovních aktivit význam statusového symbolu (Špaček, 

2007, s. 5 – 6). 

  

3.2 Výhody zdatných pracovníků pro zaměstnavatele 

 V současné době se uplatňují především dva trendy v oblasti péče o zdraví zaměstnanců. 

Jeden je spojen s bezpečností práce a hygienou. Pozornost je věnována ochraně před pracovními 

úrazy a riziky. Zdůrazňování ochrany před úrazy a riziky je v této souvislosti spojováno spíše 

s fyzikálními vlivy prostředí. Druhý proud vychází ze současného pojetí zdraví a zaměřuje se 

na schopnost kultivovat lidský potenciál. Zaměstnanec může podávat optimální pracovní 

výkon, je-li zdráv a je-li jeho organizmus v optimální úrovni psychické a fyzické kondice. 

K tomu přistupuje potřeba dostatečné motivace a to nejen finanční. Chce-li zaměstnavatel tyto 

faktory ovlivňovat, tak jim musí věnovat pozornost nejen v pracovní, ale i mimopracovní době 

a vytvářet podmínky pro jejich rozvoj. Proto můžeme považovat za trend soustřeďující se na 

kultivaci lidského potenciálu v současné době za optimálnější. Jeho dva základní úkoly jsou: 

1. Podporovat zdraví a zdatnost pracovníků a přispívat tak ke kvalitě jejich života                     

i v oblasti práce 

2. Přispívat k odpočinku a regeneraci pracovníků a odstraňovat případné negativní vlivy 

způsobené charakterem práce a pracovním zatížením 

           Zaměstnanci, kteří se dostatečně věnují sportovním a pohybovým aktivitám a tím jsou 

v důsledku zdatnější, jsou dobrou investicí pro zaměstnavatele a organizace. Výhody zdravých, 

zdatných a sportujících zaměstnanců jsou následující: 

a) Ekonomický efekt – investice do sportovních a rekreačních programů pro zaměstnance 

nejsou ztrátové. Uvádí se jejich 1,5 násobná návratnost 

b) Bezpečnost -  fyzicky zdatným pracovníkům se stává méně úrazů. V průběhu dne dvakrát 

vrcholí křivka úrazovosti na pracovišti. Nejprve koncem dopoledne a podruhé s koncem 

pracovní doby v odpoledních hodinách. Zvyšující se riziko úrazu souvisí s nástupem únavy. 

Odpočinek o polední přestávce napomáhá regeneraci sil, ale postupně se únava opět zvyšuje. 
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Fyzicky zdatní pracovníci pociťují únavu z pracovního zatížení později, než méně zdatní a také 

udrží déle pozornost, a také tím, že jsou díky přenosu dovedností ze sportu obratnější, se 

významně snižuje riziko úrazu. 

c) Morální efekt – pečuje-li podnik o své zaměstnance, tak vytváří předpoklad, že zaměstnanci 

k němu budou mít kladný vztah a budou na činnosti podniku zainteresováni. Sportovní aktivity 

v kolektivu navozují pocit sounáležitosti a podílejí se na pěstování pozitivním vztahů mezi 

spolupracovníky (Slepičková, 2000, s. 99 – 101).  

 

3.3 Sportovní aktivita a zdatnost 

 Dobré zdraví je spojeno s vysokou úrovní duševní zdatnosti. Vedle toho jsou pro zdravý 

život nutné i dobré a vyvážené vztahy v okolí. Člověk žije v určitém prostředí přírodním                  

a sociálním. V souvislosti s nárůstem podílu psychosociálního stresu a civilizačních 

onemocnění se pozornost začínala soustředit také na psychické zdraví. Širší pojetí významu 

slova fitness zahrnuje nejen zdatnost tělesnou, ale také duševní. Pro komplexní zdraví je proto 

vedle tělesné zdatnosti zapotřebí též zdatnosti duševní. Zdatnost tedy dělíme na tělesnou                

a duševní. 

Tělesná zdatnost – můžeme jí definovat jako souhrn vlastností (charakteristických znaků), které 

lidé mají nebo jichž dosahují a které souvisejí se schopností vykonávat tělesnou činnost. Skládá 

se ze čtyř složek: aerobní zdatnost, silová zdatnost, pohyblivost a složení těla. 

Duševní zdatnost – je součástí nejužívanější definice zdatnosti. Nezastupitelné místo duševní 

zdatnosti je zřejmé vzhledem k jednomu z nejrozšířenějších stresogenních faktorů současné 

doby a tím je psychosociální stres. V hospodářsky rozvinutých zemích pracuje duševně zhruba 

polovina zaměstnanců. Týká se to především práce v kancelářích, ve školství v některých 

sférách služeb apod. Tito lidé jsou vystaveni při své práci, která spočívá v rozhodování, řešení 

problémů a ve stálých sociálních interakcích, neustálému tlaku. Lidé, kteří mají svoji profesi 

spojenou s manuálními a fyzickými činnostmi založené na stereotypním a netvořivém 

charakteru, se dostávají do takovýchto situací výrazně méně. Přiměřená míra duševní zdatnosti 

je nezbytná pro zvládání každodenních stresů, které bývají častou příčinou zdravotních 

problémů a poruch (Slepičková, 2000, s. 47 – 52). 

 



 

41 

 

3.4 Sportovní aktivity a teambuilding 

 Pojem tým a teambuilding se stal v šedesátých letech 20. století základem 

managementu. Teambuilding byl původně navržen pro zlepšení sociální interakce. Jelikož byl 

koncept teambuildingu navržen na základě skupinové dynamiky, sociální psychologie                    

a T-skupiny, byl kladen důraz na soudržnost skupiny a budování vztahů. Postupným vývojem 

teambuildingu, díky popularitě především v obchodní sféře, nachází uplatnění i ve snaze o 

realizaci výsledku, splnění cílů a dosažení úkolů. Teambuilding založený na sportovní aktivitě 

napomáhá formovat jedince i kolektiv v teoriích správné komunikace a kooperace (Blahutková 

et al., 2008, s. 32). 

 Teambuilding se soustřeďuje na budování pocitu jistoty a kvality mezilidských vztahů. 

Tím nepřímo ovlivňuje řešení a vznik konfliktních situací, zlepšuje komunikaci 

problematických témat. Pomáhá se orientovat ve vztazích na pracovišti a může vnést světlo do 

postojů svých kolegů. Teambuilding je také vhodný pro zdravotnické týmy. Nelze přehlédnout 

jasná specifika, která tento obor ovlivňují, a problémy s tím sdružené. Nejčastějšími tématy 

bývá stírání hierarchie, rivalita mezi jednotlivými pracovišti a přehlížení společného cíle. 

Zdravotnická profese je vysoce pomáhající a zaměřená na člověka. Tým je zatížen vysokou 

dávkou stresu, potřebou doplňovat energii a značnými komunikačními nároky. Zdravotníci 

oceňují prostor, kdy se mohou zaměřit na sebe a věnovat se svým vlastním pocitům 

(Venglářová, 2011, s. 170 – 172). 

 

3.5 Postupy při zavádění sportu na pracovišti 

Podle platového průzkumu Merces.cz téměř dvě třetiny zaměstnanců v zdravotnictví 

nedostávají vůbec žádný benefit. Jestliže zdravotníci nějakou zaměstnaneckou výhodu 

dostávají, jde především o vzdělávání zaměstnanců, příspěvek společnosti na důchodové 

spoření, dovolenou navíc a příspěvek na stravu nad rámec zákona. V této skupině povolání jsou 

uvedeny smíšené pozice ze zdravotnictví i farmacie, což do značné míry zkresluje údaje. 

Farmacie je především doménou soukromého sektoru a poskytování benefitů na pozicích              

z tohoto odvětví je rozšířenější (Bezděková, 2009, s. 1). Z velké části je lidský život naplněn 

prací. V zaměstnání člověk tráví 8,5 hodin denně, 5 dní v týdnu a celkově to činí kolem 40 let. 

Musí se podřizovat požadavkům pracovního a sociálního prostředí a musí podávat alespoň 

uspokojivý pracovní výkon. Pracovní činnost probíhá v prostředí, jehož přírodní, fyzikální            

a společenské podmínky člověka ovlivňují a působí na jeho zdraví. V řadě profesí jsou lidé 
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vystaveni častému nebo i trvalému stresu. Musejí udržovat záměrnou pozornost nebo také 

rychle a operativně řešit vzniklé problémy.   Po práci je nutné si odpočinout a nabrat nové síly 

jak pro pracovní, tak i osobní život. Převážná většina moderních pracovních činností 

nepřesahuje intenzitu zatížení vegetativních funkcí 20-30% maxima výkonnostních schopností 

jedince. Pokud intenzita podnětů klesne pod 30% maximální výkonnostní kapacity, nestimuluje 

se již rozvoj zatížených funkcí organismu. Znamená to, že převážná část pracovních činností 

se vykonává v podmínkách určitého stupně hypokineze. Vhodně zvolená a zorganizovaná 

sportovní akce uspořádaná podnikem nejen přispěje k posílení sociálních vazeb uvnitř skupiny, 

ale podnik zvýší svou sociální prestiž i u jejich členů. Podpora zdraví je také významně 

obohacena i v té části sociální složky, která se nevztahuje přímo k pracovišti. Jedinec, který je 

vyrovnaný a spokojený v soukromém životě, si do zaměstnání nepřináší osobní problémy              

a plně se soustředí na své pracovní povinnosti. Ne každý zaměstnavatel si uvědomuje výhody, 

které vyplývají z dobré úrovně zdraví a zdatnosti jeho zaměstnanců. Nedostatečné finanční 

možnosti či nutnost se v první řadě zabývat existenčními problémy, to jsou časté důvody 

omezení v této oblasti. Finančně silné podniky, které dlouhodobě vykazují stabilitu, investují 

do péče o sport zaměstnanců. Každý podnik však může zvolit určitou podobu podpory sportu 

u svých zaměstnanců, která je vzhledem k jeho finančním i organizačním a materiálním 

možnostem schůdná. Při zavádění sportu na pracoviště je důležité se věnovat těmto oblastem: 

a) Iniciace myšlenky – snáze se zavede sport a cvičení pro zaměstnance tam, kde vedení 

podniku chápe jejich význam a samo má k těmto aktivitám pozitivní vztah nebo se těmto 

činnostem aktivně věnuje. Je tedy zapotřebí získat podporu u vedení. Jako nejvhodnější se jeví 

nalézt v managementu podniku vlivného řídícího pracovníka, který tuto myšlenku podpoří.  

b) Argumentace – je zapotřebí prokázat význam cvičení zaměstnanců pro zaměstnavatele. 

Vhodné je použít následující údaje a srovnat sportující a nesportující skupiny. Jedná se o: 

 Nejčastější zdravotní problémy zaměstnanců (nemoci z povolání, úrazy) 

 Náklady na zdravotní péči 

 Finanční ztráty způsobené nemocností 

 Produktivita práce 

c) Zájem zaměstnanců – zjištění zájmu zaměstnanců o cvičení a sport v obecné rovině, ale také 

jednotlivé konkrétní formy. Toto pomůže při přípravě jednotlivých programů. Zájem je vhodné 

vzbudit či podpořit vhodnými formami propagace. Pomoci v tom může například seznámení 

pracovníků s připravovanými programy, uspořádání sportovně zábavné akce pro zaměstnance 
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spojené se společenským programem. Vhodné je komplexní pojetí osvěty se zaměřením také 

na zdravý životní styl.  

d) Motivace – úzce souvisí s propagací, osvětou a samostatným průběhem cvičebních lekcí a 

sportovních aktivit. Motivovat své pracovníky k aktivní účasti ve sportu může i zaměstnavatel. 

Využívanými formami jsou finanční příspěvky na sportování (sportovní vybavení, vstupenky, 

příspěvky na sportovní rekreaci). Také lze poskytnout více dnů dovolené či finanční odměnu 

zdravým pravidelně sportujícím zaměstnancům, neboť vykazují výrazně méně dnů 

nepřítomnosti v práci z důvodů nemoci než nesportující. 

e) Příprava programů – konkrétní cvičební programy musejí respektovat zájmy zaměstnanců, 

ale měly by i reflektovat pracovní zatížení a charakter práce jednotlivých pracovních skupin. 

f) Organizační a materiální zajištění – závisí na podnicích, zda může zajistit anebo je ochoten 

vytvořit. Je výhodné, pokud je tělovýchovné zařízení umístěno přímo v areálu podniku. 

g) Kádrové zajištění – je zapotřebí, aby cvičení a sport pro pracoviště zajišťovali odborníci. Ti 

jsou kompetentní vybrat vhodné činnosti a stanovit jejich obsah, intenzitu a objem. 

h) Kontrola – uvedené předešlé kroky je nutné zabezpečit před vlastním uskutečněním 

programů. Cílem podpory sportu a cvičení zaměstnanců ze strany podniku je především vlastní 

zisk a prosperita. Proto je zapotřebí celou přípravu a posléze realizaci programů nadále 

kontrolovat. Po určitém období by mělo být provedeno vyhodnocení, které bere v úvahu nejen 

ekonomické a zdravotní přínosy, ale i změny v sociálním klimatu na pracovišti (Slepičková, 

2000, s. 95 – 105). 

 Je podstatné, aby aktivity ve volném čase nabízely především příjemné prožitky. Tuto 

zásadu je nezbytné respektovat zejména u začínajících osob. Tady jednoznačně platí zásada 

přiměřenosti, „příjemnosti“ a postupnosti. Nepříjemné zkušenosti by mohly zájemce snadno 

odradit. Nemusí jít jen o neadekvátní pohybovou náplň, ale i o nevhodné prostředí nebo způsob 

vedení cvičební jednotky (Slepičková, 2000, s. 57). 

 

3.6 Syndrom vyhoření a pohybová aktivita   

 Ošetřovatelství je spojeno se stresem a syndromem vyhoření, což může mít vliv 

především na jednotlivce a na National Health Service  (NHS) ve Velké Británii a to jak 

ekonomicky, tak na kvalitu péče o pacienty. Nedávné vládní publikace volají po zvýšení 
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povědomí v ošetřovatelství "jít příkladem". Jako největší zaměstnavatel v Evropě, NHS je 

vhodným místem pro vytváření pracovišť s wellness programy, které se zaměřují na zdravotní 

potřeby pracovníků a nepřímo ovlivňovat primární prevenci u pacientů. Poučení z inovativních 

přístupů k zaměstnancům se wellness programy v prostředí NHS nemocnic dokazují, že tyto 

systémy mohou pozitivně působit na zdraví jedince a tak na postoje vůči zaměstnavateli. Je zde 

velký prostor pro vytvoření systémů pro zlepšení zdraví a pohodu sester (Blake et Lee, 2007,    

s. 263 – 267). Ve Švédsku proběhla studie, která analyzovala vztah mezi fyzickou aktivitou         

a mírou vnímaného stresu, vyhoření a příznaky deprese a úzkosti. Tato studie je součástí 

velkého průzkumu, který proběhl v roce 2004 až 2006. Obecným cílem bylo prozkoumat různé 

aspekty vlivu stresu na zdraví v sektoru veřejných služeb. Populační studie obsahuje náhodný 

vzorek 6000, a to především pracovníků ve zdravotnictví (82%). Volný čas strávený fyzickou 

aktivitou je spojen s duševním zdravím. Fyzická aktivita snižuje riziko vzniku psychických 

problémů, zejména deprese, syndrom vyhoření a úzkosti. Důsledky těchto zjištění by měly být 

podkladem pro vznik preventivní strategie pro psychosociální zátěž. Navrhují, aby fyzická 

aktivita byla podporována. Je to poměrně jednoduchý nástroj, která může snížit výskyt 

psychických problémů spojené se stresem (Jonsdottir, 2010, s. 373 – 377). 

 Mnoho zahraničních studií podporuje zjištěná data, že pohybová aktivita zcela jistě 

zlepšuje psychické zdraví. V článku „Placing physical activity in mental health care:                        

A leadership role for mental health nurses“, který byl publikován v roce 2011 v časopise 

International Journal of Mental Health Nursing tuto informaci potvrzují. Výzkum tvrdí, že 

sestry, které mají zvýšenou pohybovou aktivitu, mají pozitivní přístup k pohybovým aktivitám. 

Pacienty více podporují a mají celkově k pohybovým aktivitám pozitivní přístup. Sestry by se 

měli s rolí fyzicky aktivní osoby ztotožnit, jelikož tím i zásadně ovlivňují postoje pacientů. 

Tímto způsobem mohou rozvíjet holistický přístup v péči o své pacienty (Happell et al, 2011, 

s. 310 – 318). V 2013 byl publikován článek „Type D personality and job burnout: The 

moderating role of physical aktivity“. Popisují vztah mezi typem osobností D, syndromem 

vyhoření a fyzickou aktivitou. Osobnost typu D má sklony k úzkosti a depresi často bývá toto 

důsledkem chronického stresu kardiovaskulární onemocnění a poruch imunity. Výzkumu se 

účastnilo 455 respondentů, kteří byli osloveni V centru pro periodické zdravotní prohlídky v Tel 

Avivu. Tato studie potvrdila, že zvýšená fyzická aktivita působí preventivně na syndrom 

vyhoření (Armon, 2014, 112 – 115). V Minesotě na Mayo clinic byl prováděn výzkum 

„Physical Activity, Quality of Life, and Burnout Among Physician Trainees: The Effect of              

a Team-Based, Incentivized Exercise Program“ na 628 účastnících, kdy před začátkem se             
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u nich hodnotila kvalita života, fyzická aktivita a syndrom vyhoření. 12 - týdenního cvičebního 

programu se zúčastnilo 245 osob. Kvalita života byla vyšší u účastníků programu než                      

u necvičících. Vyhoření bylo nižší u účastníků než u necvičící skupiny (Weight, 2013,               

1435 – 1442). Sylva Fiurášková ve své diplomové práci Pohybová aktivita jako protektivní 

faktor ve vztahu k syndromu vyhoření popisuje vztah mezi fyzickou aktivitou a syndromem 

vyhoření. Výzkumný soubor tvořilo celkem 51 pedagogů na třech Základních uměleckých 

školách v Ostravě, z nichž jedna patří svou kapacitou mezi ty větší a sídlí v centru města, 

zbývající dvě školy působí na okraji města a jsou kapacitně menší. Výzkumná část diplomové 

práce se opírala o metodu kvantitativního výzkumu, k šetření byl použit standardizovaný 

dotazník MBI: Maslach Burnout Inventory ke zjištění míry syndromu vyhoření a Mezinárodní 

dotazník pohybové aktivity (IPAQ = Internetaional Physical Activity Questionnaire) ke zjištění 

míry pohybové aktivity u jednotlivých učitelů. Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda 

množství průměrně absolvované pohybové aktivity ovlivňuje míru syndromu vyhoření a zda 

tedy pohyb působí jako protektivní faktor ve vztahu k syndromu vyhoření u učitelů Základních 

uměleckých škol v regionu Ostrava. Výsledky prokázaly statisticky významný vztah mezi 

mírou vykonávané střední pohybové aktivity a mírou syndromu vyhoření. Můžeme tedy 

konstatovat, že pohyb je protektivním faktorem ve vztahu k syndromu vyhoření (Fiurášková, 

2013, s. 67). 
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4 EMPIRICKÁ ČÁST 

4.1 Cíle práce 

Hlavní cíl diplomové práce: Zjistit, zda můžeme nalézt vztah mezi mírou rizika syndromu 

vyhoření a provozování pravidelné sportovní aktivity.  

K tomu se vztahuje 8 podcílů, kterými jsou: 

1. Zjistit, zda se sestry věnují sportovním aktivitám. 

2. Zjistit, zda je vztah mezi pravidelnou sportovní aktivitou a kuřáctvím. 

3. Zjistit, zda je vztah mezi pravidelnou sportovní aktivitou a hodnotou BMI. 

4. Zjistit, sportovní preference. 

5. Analyzovat vztah mezi věkem, vzděláním, kvalifikací a genderem a frekvencí sportovní 

aktivity. 

6. Zjistit, kolik času věnují sportovním aktivitám. 

7. Zjistit, jak sestry vnímají svoji tělesnou zdatnost. 

8. Zjistit, jak sestry hodnotí podporu v provozování sportovních aktivit ze strany 

zaměstnavatele. 

K hlavnímu cíli se vztahují otázky č. 1. – 22. z první části (dotazník MBI) a otázka č. 6.  

K cíli č. 1 se vztahuje otázka č. 6. 

K cíli č. 2 se vztahují otázky č. 6. a 16. 

K cíli č. 3 se vztahují otázky č. 6. a 17.  

K cíli č. 4 se vztahuje otázka č. 8., 11., 12. 

K cíli č. 5 se vztahuje otázka č. 1., 2., 3., 4., 5., 8., 11., 12. 

K cíli č. 6 se vztahuje otázka č. 6 a 7. 

K cíli č. 7 se vztahuje otázka č. 15 

K cíli č. 8 se vztahuje otázka č. 13. a 14. 
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4.2 Výzkumný soubor 

Výzkumné šetření jsme realizovali ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na 

odděleních intenzivní a resuscitační péče, dále na odděleních následné intenzivní péče a to na 

Rehabilitační klinice Malvazinky v Praze, Nemocnice Neratovice, Nemocnice Sedlčany, 

Nemocnice Mělník a Nemocnice Tanvald. Sběr dat probíhal v termínu od 20. 11. 2014 do          

10. 12. 2014. Respondenty byly všeobecné sestry pracující na odděleních intenzivní péče.  

 

4.3 Použitá metoda výzkumného šetření 

 Dotazník byl rozdělen do dvou částí. První část zjišťovala riziko vzniku syndromu 

vyhoření. Mezi nejčastěji používanou metodu k odbornému vyšetření syndromu vyhoření patří 

metoda Maslach Burnout Inventory, který publikovala Christine Maslachová se 

spolupracovnicí Susan Jacksonovou již v roce 1981. Ke stanovení syndromu vyhoření jsme 

použili validizovaný a reliabilní dotazník Maslach Burnout Inventory, všeobecně používaný ve 

výzkumných studiích. Faktorová analýza tohoto nástroje se skládá ze tří subškál: Emoční 

vyčerpání (EE), depersonalizaci (DP) a osobní uspokojení z práce (PA = Personal 

accomplishment). EE – emotional exhaustion, tj. emoční vyčerpání, ztráta chuti k životu, 

nedostatek sil k jakékoliv činnosti a nulová motivace k nějaké činnosti jsou považovány za 

základní příznaky burnout syndromu, tedy syndromu vyhoření. Tento faktor je považován za 

nejsměrodatnější ukazatel přítomnosti syndromu vyhoření. DP – depersonalizace, tj. ztráta úcty 

k druhým lidem jako lidským bytostem. Je projevem psychického vyčerpání, které je zřetelně 

viditelné u lidí, kteří mají velikou potřebu reciprocity, tj. kladné odezvy (odpovědi) od těch, 

kterým se věnují (např. ve službách, vedení pracovního týmu, pečovatelské a učitelské 

činnosti). Když se jim kladné odezvy nedostává, tak se staví k druhým lidem cynicky. Přestávají 

v nich vidět lidské bytosti, ztrácejí k nim bezpodmínečnou úctu a povinný respekt. 

V extrémních případech s nimi jednají jako s neživými bytostmi.  PA – personal 

accomplishment, tj. snížení výkonnosti. S tímto jevem, coby charakteristikou syndromu 

psychického vyhoření se setkáváme především u lidí s nízkou mírou zdravého „sebecenění“, 

„sebedůvěry“. Tím, že si sami sebe moc necení, nemají ani dostatek energie ke zvládání 

stresových situací, konfliktů a životních těžkostí (Křivohlavý, 2012, s. 55). Druhá část 

dotazníkového šetření obsahovala demografická data a informace týkající se sportovních 

aktivit. Byly zjišťovány preference sportovních aktivit. Dále jsme se zabývali podporou ve 

sportovních aktivitách ze strany zaměstnavatele. 
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4.4 Organizace výzkumného šetření  

Před zahájením dotazníkového šetření jsme nejdříve kontaktovali náměstkyně pro 

ošetřovatelskou péči. Jejich kladné ústní nebo písemné vyjádření k výzkumu bylo podmíněno 

souhlasem vrchních sester na klinikách, které jsme k výzkumu vybrali. Poté jsme kontaktovali 

vrchní sestry jednotlivých klinik. Výzkum se prováděl ve VFN v Praze na sedmi klinikách:        

I. chirurgické klinice, II. Interní klinice, III. interní klinice, IV. Interní klinice, KARIM, 

nefrologické klinice a neurologické klinice. U ostatních nemocnic se jednalo pouze o oddělení 

následné intenzivní péče. Vrchní sestry se seznámily s dotazníkem a po krátké diskuzi                     

o otázkách povolily na svých klinikách distribuci dotazníku. Toto stvrdily podpisem na 

formuláři „Žádost o dotazníkovou akci“. Pak následovala distribuce dotazníků na konkrétní 

pracoviště. U mimopražských nemocnic jsme dotazníky zaslali poštou. Po vyplnění byly 

následně dotazníky zaslány zpět.. Sběr dat probíhal v termínu od 20. 11. 2014 do 10. 12. 2014. 

Dotazník byl rozdán respondentům v tištěné podobě. V úvodu dotazníku byla vyslovena žádost                      

o spolupráci a objasněn účel získaných informací. Účast na výzkumu byla zcela dobrovolná        

a byla zachována anonymita respondentů. Bylo rozdáno celkem 298 dotazníků, celková 

návratnost byla 233 dotazníků (78 %).  Získaná data jsme zpracovali softwarem OpenOffice.org 

Base, Microsoft Excel & Word 2013. Získaná data jsme prezentovali formou grafů. 
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4.5 Výsledky dotazníkového šetření  

 

I. Vliv sportovní aktivity na míru rizika vzniku syndromu vyhoření v kategorii emocionálního 

vyčerpání 

 

 

Graf 1. Emocionální vyčerpání u nesportujících, kteří nechtějí sportovat 

 

 

Graf č. 1 znázorňuje histogram emocionálního vyčerpání u respondentů, kteří se 

nevěnují sportovním aktivitám a nechtějí sportovat. Tuto odpověď zvolilo celkem 15 

respondentů (6 %). Nízký stupeň emocionálního vyčerpání vykazovalo 5 respondentů             

(33,33 %), mírný stupeň emocionálního vyčerpání 5 respondentů (33,33 %) a vysoký stupeň 

emocionálního vyčerpání 5 respondentů (33,33 %). 
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Graf 2. Emocionální vyčerpání u nesportujících, kteří by rádi začali 

 

 

Graf č. 2 znázorňuje histogram emocionálního vyčerpání u respondentů, kteří se 

nevěnují sportovním aktivitám, ale rádi by začali. Pro tento typ odpovědi se rozhodlo celkem 

25 respondentů (10 %). Nízký stupeň emocionálního vyčerpání vykazovalo 9 respondentů (36 

%), mírný stupeň emocionálního vyčerpání 6 respondentů (24 %) a vysoký stupeň 

emocionálního vyčerpání 10 respondentů (40 %). 
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Graf 3. Emocionální vyčerpání u sportujících zřídka (1 –  3x měsíčně) 

 

 

 Graf č. 3 znázorňuje histogram emocionálního vyčerpání u respondentů, kteří se věnují 

sportovním aktivitám zřídka 1 – 3x měsíčně. Tuto odpověď zvolilo celkem 82 respondentů (35 

%). Nízký stupeň emocionálního vyčerpání vykazovalo 23 respondentů (28,05 %), mírný 

stupeň emocionálního vyčerpání 21 respondentů (25,61 %) a vysoký stupeň emocionálního 

vyčerpání 38 respondentů (46,34 %).  
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Graf 4. Emocionální vyčerpání u sportující 1 – 2x týdně 

 

 

Graf č. 4 znázorňuje histogram emocionálního vyčerpání u respondentů, kteří se věnují 

sportovním aktivitám 1 – 2x týdně. Tuto odpověď zvolilo celkem 75 respondentů (32 %). Nízký 

stupeň emocionálního vyčerpání vykazovalo 27 respondentů (36 %), mírný stupeň 

emocionálního vyčerpání 16 respondentů (21,33 %) a vysoký stupeň emocionálního vyčerpání 

32 respondentů (42,67 %). 
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Graf 5. Emocionální vyčerpání u sportující 3x týdně a více 

 

 

Graf č. 5 znázorňuje histogram emocionálního vyčerpání u respondentů, kteří se věnují 

sportovním aktivitám 3 krát týdně a více. Tuto odpověď zvolilo celkem 36 respondentů (15 %). 

Nízký stupeň emocionálního vyčerpání vykazovalo 20 respondentů (55,6 %), mírný stupeň 

emocionálního vyčerpání 6 respondentů (16,67 %) a vysoký stupeň emocionálního vyčerpání 

10 respondentů (27,78 %). 
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Graf č. 6 Distribuční křivka emocionálního vyčerpání 

 

 

 

Na grafu č. 6 je znázorněn stupeň emocionálního vyčerpání. Všechny skupiny respondentů jsou 

zobrazeny jednotlivými křivkami. Nejnižší stupeň emocionálního vyčerpání zastupovala 

skupina pravidelně sportujících 3x týdně v 55ti %. Nejvyšší stupeň emocionálního vyčerpání 

vykazuje skupina zřídkakdy sportující ve 46ti % .  
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II. Vliv sportovní aktivity na míru rizika vzniku syndromu vyhoření v kategorii 

depersonalizace 

 

Graf 7. Depersonalizace u nesportujících, kteří nechtějí sportovat 

 

 

Graf č. 7 znázorňuje histogram depersonalizace u respondentů, kteří se nevěnují sportovním 

aktivitám a nechtějí sportovat. Pro tuto odpověď se rozhodlo 15 respondentů (6 %). Nízký 

stupeň depersonalizace vykazovalo 6 respondentů (40 %), mírný stupeň depersonalizace 3 

respondentů (20 %) a vysoký stupeň depersonalizace 6 respondentů (40 %). 
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Graf 8. Depersonalizace u nesportujících, kteří by rádi začali sportovat 

 

 

Graf č. 8 znázorňuje histogram depersonalizace u respondentů, kteří se nevěnují sportovním 

aktivitám, ale rádi by začali. Celkový počet těchto odpovědí byl zaznamenán u 25ti respondentů 

(10 %). Nízký stupeň depersonalizace vykazovalo 10 respondentů (40 %), mírný stupeň 

depersonalizace 6 respondentů (24 %) a vysoký stupeň depersonalizace 9 respondentů (36 %). 
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Graf 9. Depersonalizace u sportujících zřídka 1 -3x měsíčně 

 

 

Graf č. 9 znázorňuje histogram depersonalizace u respondentů, kteří se věnují sportovním 

aktivitám zřídka 1 – 3x měsíčně.  Tuto odpověď zvolilo celkem 82 respondentů (35 %). Nízký 

stupeň depersonalizace vykazovalo 22 respondentů (26,83 %), mírný stupeň depersonalizace 

24 respondentů (29,27 %) a vysoký stupeň depersonalizace 36 respondentů (43,9 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

6 12 35

Č
e

tn
o

st

Nízký stupeň 0 - 6              Mírný stupeň 7 - 12             Vysoký stupeň 13 - 35

Depersonalizace u sportujících zřídka 



 

58 

 

Graf 10. Depersonalizace u sportujících 1 – 2x týdně 

 

 

Graf č. 10 znázorňuje histogram depersonalizace u respondentů, kteří se věnují sportovním 

aktivitám 1 – 2x týdně. Celkový počet těchto odpovědí byl zaznamenán u 75 respondentů (32 

%). Nízký stupeň depersonalizace vykazovalo 24 respondentů (32 %), mírný stupeň 

depersonalizace 21 respondentů (28 %) a vysoký stupeň depersonalizace 30 respondentů (40 

%). 
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Graf 11. Depersonalizace u sportujících 3 krát týdně a více 

 

 

Graf č. 11 znázorňuje histogram depersonalizace u respondentů, kteří se věnují sportovním 

aktivitám 3x týdně a více. Celkový počet těchto odpovědí byl u 36ti respondentů. Nízký stupeň 

depersonalizace vykazovalo 15 respondentů (27,78 %), mírný stupeň depersonalizace 10 

respondentů (28 %) a vysoký stupeň depersonalizace 11 respondentů    (30,56 %). 
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Graf 12. Distribuční křivka depersonalizace 

 

 

Na grafu č. 12 je znázorněn stupeň depersonalizace. Všechny skupiny respondentů jsou 

zobrazeny jednotlivými křivkami. Nejnižší stupeň depersonalizace zastupovala skupina 

pravidelně sportujících 3x týdně ve 42ti %. Nejvyšší stupeň depersonalizace vykazuje skupina 

zřídkakdy sportující ve 44ti %. 
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III. Vliv sportovní aktivity na míru riziko vzniku syndromu vyhoření v kategorii osobního 

uspokojení 

 

Graf 13. Osobní uspokojení u nesportujících, kteří nechtějí sportovat 

 

 

Graf č. 13 znázorňuje histogram osobního uspokojení u respondentů, kteří se nevěnují 

sportovním aktivitám a nechtějí sportovat. Celkový počet těchto odpovědí  byl u 15ti 

respondentů (6 %). Nízký stupeň osobního uspokojení vykazovalo 8 respondentů (53,33 %), 

mírný stupeň osobního uspokojení 3 respondentů (20 %) a vysoký stupeň osobního uspokojení 

4 respondentů (26,67 %). 
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Graf 14. Osobní uspokojení u nesportujících, kteří by rádi začali sportovat 

 

 

Graf č. 14 znázorňuje histogram osobního uspokojení u respondentů, kteří se nevěnují 

sportovním aktivitám, ale rádi by začali. Celkový počet odpovědí byl zaznamenán u 25ti 

respondentů (10 %). Nízký stupeň osobního uspokojení vykazovalo 8 respondentů (32 %), 

mírný stupeň osobního uspokojení 7 respondentů (28 %) a vysoký stupeň osobního uspokojení 

10 respondentů (40 %). 
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Graf 15. Osobní uspokojení u sportujících zřídka (1 – 3x měsíčně) 

 

 

Graf č. 15 znázorňuje histogram osobního uspokojení u respondentů, kteří se věnují sportovním 

aktivitám zřídka 1 – 3x měsíčně. Počet těchto odpovědí byl u 82 respondentů (35 %). Nízký 

stupeň osobního uspokojení vykazovalo 42 respondentů (51,22 %), mírný stupeň osobního 

uspokojení 26 respondentů (31,71 %) a vysoký stupeň osobního uspokojení 14 respondentů 

(17,07 %). 
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Graf 16. Osobní uspokojení u sportujících 1 – 2x týdně 

 

 

Graf č. 16 znázorňuje histogram osobního uspokojení u respondentů, kteří se věnují 

sportovním aktivitám 1 – 2x týdně. Tuto odpověď zvolilo celkem 75 respondentů (32 %). Nízký 

stupeň osobního uspokojení vykazovalo 30 respondentů (40 %), mírný stupeň osobního 

uspokojení 26 respondentů (34,67 %) a vysoký stupeň osobního uspokojení 19 respondentů 

(25,33 %). 
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Graf 17. Osobní uspokojení u sportujících 3x týdně 

 

 

Graf č. 17 znázorňuje histogram osobního uspokojení u respondentů, kteří se věnují 

sportovním aktivitám 3x týdně a více. Tuto odpověď zvolilo celkem 36 respondentů (15 %). 

Nízký stupeň osobního uspokojení vykazovalo 14 respondentů (38,89 %), mírný stupeň 

osobního uspokojení 11 respondentů (30,56 %) a vysoký stupeň osobního uspokojení 11 

respondentů (30,56 %). 
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Graf 18. Distribuční křivka osobního uspokojení 

 

 

Na grafu č. 18 je znázorněn stupeň osobního uspokojení. Všechny skupiny respondentů 

jsou zobrazeny jednotlivými křivkami. Nejnižší stupeň osobního uspokojení zastupovala 

skupina nesportujících, kteří nechtějí sportovat, v 53ti %. Nejvyšší stupeň osobního uspokojení 

vykazuje skupina nesportujících, kteří by rádi začali, ve 40ti % a dále následovala skupina 

sportujících 3x týdně a více ve 31ti%.  
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IV. Gender a sportovní aktivity 

 

Graf 19. Podíl mužů a žen 

 

 Graf č. 19 je patrné, že v ošetřovatelské profesi převládá typicky zastoupení žen. 

Celkový soubor byl 233 respondentů (100 %). Největší zastoupení měly ženy 206 respondentů 

(88,4 %) a muži měli zastoupení 27 respondentů (11,6 %).  
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Graf 20. Sportovní aktivita u žen 

 

 

Graf č. 20 nás seznamuje s frekvencí sportovní aktivity v závislosti na pohlaví. Celkový 

soubor žen byl 206 respondentů. Zřídka 1 – 3 x měsíčně se věnovalo sportovním aktivitám 75 

žen (36,4 %). Následně 64 respondentů (31,1 %) označilo možnost, že sportují 1 – 2x týdně. 

Zastoupení pravidelně sportujících žen 3x týdně a více tvořilo 29 respondentů (14,1%). Skupinu 

žen, které nesportují, ale rádi by začaly, tvořilo 23 respondentů (11,2 %). Poslední skupinou 

byly ženy, které nesportují a nechtějí sportovat a to uvedlo 15 respondentů (7,3 %).      
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Graf 21. Sportovní aktivita u mužů 

 

 

 Graf č. 21 nás seznamuje s frekvencí sportovní aktivity v závislosti na pohlaví. 

Celkový soubor byl 27 respondentů. Zřídka 1 – 3 x měsíčně se věnovalo sportovním aktivitám 

7 mužů (25,9 %). Následně 11 respondentů (40,7 %) označilo možnost, že sportují 1 – 2x týdně. 

Zastoupení pravidelně sportujících mužů 3x týdně a více tvořilo 7 respondentů (25,9 %). 

Skupinu mužů, kteří nesportují, ale rádi by začali, tvořili 2 respondenti (7,4 %). Možnost 

nesportuji a nechci sportovat neuvedl žádný muž. 
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V. Sportovní aktivita a věková kategorie 

 

Graf 22. Sportovní aktivita a věkové kategorie 

 

Graf č. 22 znázorňuje, že mezi dotazovanými respondenty byla nejpočetněji zastoupena 

věková kategorie 30 – 39 let a to celkem 89 sestrami (38,2 %). Naopak nejméně zastoupenou 

kategorii tvořili respondenti ve věkovém rozpětí 50 a více let (6,87 %). 
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 Graf 23. Kategorie 20 – 24 let a sportovní aktivita 

 

 

Graf č. 23 znázorňuje, že mezi dotazovanými byli nejpočetněji zastoupeni respondenti 

ve věkové kategorii 20 – 24 let, kteří se věnují sportovním aktivitám zřídka 1 – 3x měsíčně, 

celkem 11 respondentů (36,7 %). Naopak možnost nesportuji a nechci sportovat neuvedl žádný 

respondent. 
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Graf 24. Kategorie 25 – 29 let a sportovní aktivita 

 

 

Graf č. 24 znázorňuje, že mezi dotazovanými byli nejpočetněji zastoupeni respondenti 

ve věkové kategorii 25 – 29 let, kteří se věnují sportovním aktivitám zřídka 1 – 3x měsíčně, tj. 

25 respondentů (40,3 %). Naopak možnost nesportuji a nechci sportovat uvedli 3 respondenti 

(4,8 %). 
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Graf 25. Kategorie 30 – 39 let a sportovní aktivita 

 

 

Graf č. 25 znázorňuje, že mezi dotazovanými byli nejpočetněji zastoupeni respondenti 

ve věkové kategorii 30 – 39 let, kteří se věnují sportovním aktivitám zřídka 1 – 2x týdně, tedy 

celkem 34 respondentů (38,2 %). Naopak možnost nesportuji a nechci sportovat uvedli 3 

respondenti (3,4 %). 
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Graf 26. Kategorie 40 – 49 let a sportovní aktivita 

 

 

Graf č. 26 znázorňuje, že mezi dotazovanými byli nejpočetněji zastoupeni respondenti 

ve věkové kategorii 40 – 49 let, kteří se věnují sportovním aktivitám zřídka 1 – 2x týdně, tj. 11 

respondentů (30,6 %) a ve stejném zastoupení označilo možnost zřídkakdy také 11 respondentů 

(30,6 %). Naopak možnost nesportuji a nechci sportovat uvedlo 5 respondentů (13,9 %). 
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Graf 27. Kategorie 50 let a více a sportovní aktivita 

 

 

Graf č. 27 znázorňuje, že mezi dotazovanými byli nejpočetněji zastoupeni respondenti 

ve věkové kategorii 50 let a více, kteří se věnují sportovním aktivitám zřídkakdy. Celkem tedy 

6 respondentů (37,5 %). Naopak možnost nesportuji a nechci sportovat uvedli 4 respondenti 

(25 %). 
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IV. Vzdělání a sportovní aktivity 

 

Graf 28. Vzdělání  

 

 

 Podle grafu č. 28 vidíme, že ze souboru 233 respondentů (100%) pak nejvíce 

respondentů, celkem 102 (43,8 %), uvedlo jako své nejvyšší dosažené vzdělání střední 

zdravotnickou školu. 
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Graf 29. Vzdělání a sportovní aktivita -  střední škola 

 

 

 Graf č. 29 znázorňuje frekvenci sportovní aktivity u respondentů se střední 

zdravotnickou školou. Nejvíce 38 respondentů (37,3 %) uvedlo, že se sportovním aktivitám se 

věnují zřídkakdy 1 – 3x měsíčně. 
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Graf 30. Vzdělání a sportovní aktivita – vyšší odborná škola 

 

 

 Graf č. 30 nás seznamuje s frekvencí sportovních aktivit u respondentů s vyšším 

odborným vzděláním. Celkem 28 respondentů (40,6 %) uvedlo, že se sportovním aktivitám 

věnují zřídkakdy 1 – 3x měsíčně. 
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Graf 31. Vzdělání a sportovní aktivita – vysoká škola 

 

 

 Graf č. 31 znázorňuje, že 26 respondentů (41,9 %) s vysokoškolským vzděláním se 

věnuje sportovním aktivitám 1 – 2x týdně.  
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V. Kvalifikace a sportovní aktivity 

 

Graf 32. Kvalifikace a sportovní aktivita – zdravotnický asistent 

 

 

 Graf č. 32 popisuje frekvenci sportovní aktivity u zdravotnických asistentů.                   

Celkem 7 respondentů (41,2 %) se věnuje sportovním aktivitám zřídkakdy 1 – 3x měsíčně.  
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Graf 33. Kvalifikace a sportovní aktivita – všeobecná sestra 

 

 

 Graf č. 33 znázorňuje frekvenci sportovní aktivity u všeobecných sester. Nejvíce 66 

respondentů (35,5 %) uvedlo, že sportují zřídkakdy 1 – 3x měsíčně. 
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Graf 34. Kvalifikace a pohybová aktivita – zdravotnický záchranář 

 

 

 Grafu č. 34 ukazuje frekvenci sportovní aktivity u zdravotnických záchranářů. Nejvíce 

zastoupenou skupinou bylo 10 respondentů (34,5 %), kteří se věnují sportovním aktivitám            

1 – 2x týdně. 
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VI. Frekvence sportovní aktivity   

 

Graf 35. Frekvence sportovních aktivit 

 

 

 

Podle grafu č. 35 vidíme, že ze souboru 233 respondentů (100%) uvádělo 82 

respondentů (35,19 %) že sportuje zřídka (1 – 3 krát měsíčně), 75 respondentů (32,18 %) 

odpovědělo, že sportují 1 – 2 krát týdně, odpověď pravidelně sportuji 3 krát týdně a více 

označilo 36 respondentů (15,45 %), 25 respondentů (10,72 %) uvedlo, že nesportují, ale rádi 

by začali a nejméně bylo 15 respondentů (6,43 %), kteří označili odpověď, že nesportují a 

nechtějí začít. 
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VII. Čas na jednu sportovní aktivitu 

 

Graf 36. Čas na jednu sportovní aktivitu 

 

 

 Graf č. 36 znázorňuje, kolik času se průměrně věnují respondenti  jedné sportovní 

aktivitě. Celkem 106 respondentů (54,9 %) označilo možnost 30 – 60 minut. 
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VIII. Sportovní preference 

 

Graf. 37 Individuální sporty 

 

 

 Graf č. 37 dává přehled sportovních preferencí u individuálních sportů. Na grafu 

můžeme vidět, že mezi tři nejpreferovanější sporty patří plavání, cyklistika a kondiční chůze. 
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Graf 38. Kolektivní sporty 

 

 

 Na následujícím grafu č. 38 můžeme vidět, že nejvíce preferovaný kolektivní sport je 

volejbal. Výsledek ovlivňuje pravděpodobně většinové zastoupení žen ve sledovaném vzorku 

respondentů. 
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IX. Podpora sportovních aktivit zaměstnavatelem 

 

Graf 39. Podpora sportovních aktivit zaměstnavatelem 

 

 

 Graf č. 39 znázorňuje podporu sportovních aktivit zaměstnavatelem z pohledu 

zaměstnance. Celkem 197 respondentů (84,5 %) uvedlo, že žádné sportovní benefity 

zaměstnavatel neposkytuje.  
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Graf 40. Podpora sportovních aktivit zaměstnavatelem, která by zaměstnanci vyhovovala 

 

 

 Z grafu č. 40 vychází, že respondenti by nejvíce uvítali poskytování voucherů do 

sportovních zařízení (42,7 %) a umožnění volného vstupu v rámci pracoviště (30,5%). 
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X. Hodnocení tělesné zdatnosti  

 

Graf 41. Hodnocení tělesné zdatnosti 

 

 

 Graf č. 41 znázorňuje, jak respondenti hodnotí svou tělesnou zdatnost. Celkem 129 

respondentů (55,4 %) uvedlo odpověď „celkem to ujde, ale mohlo by to být lepší“. 
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XI. Kouření a sportovní aktivita 

 

Graf 42. Kouření a sportovní aktivita 

 

 Z grafu č. 42 je patrné, že nejvíce zastoupenou skupinou, která nekouřila, byla pak 

skupina respondentů, která zároveň uváděla, že sportuje.   
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XII. Body Mass Index (BMI) a sportovní aktivita 

 

Graf 43. BMI a sportovní aktivita 

 

 

 Graf č. 43 znázorňuje průměrné BMI v jednotlivých skupinách. Nejnižší hodnotu BMI 

22,9 měla skupina respondentů, která pravidelně sportuje 3x týdně a více. Nejvyšší hodnotu 

BMI měli respondenti, kteří nesportují a nechtějí sportovat. 
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5 DISKUZE  

 Zdravotnická profese klade velké nároky na psychickou i fyzickou stránku pracovníka. 

Nejvíce změn za posledních 20 let zaregistrovala právě oddělení poskytující intenzivní péči. 

Technický pokrok, jde stále vpřed. Sestry se musí učit ovládat mnoho nových technických 

přístrojů. Sestry by měly dále ovládat komunikační dovednosti, jelikož se zvyšují nároky na 

informovanost pacientů a příbuzných. To s sebou přináší i zvýšené nároky na dobrou činnost 

kognitivních funkcí jako je např. paměť, pozornost, rychlost zpracování informací atd. Vyšší 

riziko syndromu vyhoření zhoršuje kognitivní funkce, to potvrzuje studie Work stress and 

attentional difficulties: An initial study on burnout and cognitive failures publikována 

v časopise Work & Stress (Linden, 2005, s. 2003). Sestry s vyšším rizikem syndromu vyhoření 

mohou nepřímo ovlivňovat indikátory kvality poskytované péče. Sestry s nižší schopností 

koncentrace mohou snadněji např. zaměnit léky apod. Na univerzitě v Illinois sídlí 

neurokognitivní kineziologická laboratoř, kde zkoumají efekt fyzické aktivity na kognitivní 

funkce. Jejich studie potvrzuje zlepšení kognitivních funkcí u fyzicky aktivních jedinců 

(Chaddock, 2010, s. 172). Zdravotnická zařízení by tak měla podporovat své pracovníky ve 

sportovních aktivitách. Tímto by se následně mohlo snížit riziko nežádoucích událostí a 

současně dosahovat vyšší kvality poskytované péče. 

 V empirické části diplomové práce jsme zpracovali celkem 233 dotazníků z celkového 

počtu 298 rozdaných. Návratnost činila 78,1 %. Všichni respondenti z našeho vzorku pracovali na 

pracovištích v oboru intenzivní péče. Pro výzkum byl použit standardizovaný dotazník MBI: 

Maslach Burnout Inventory, zjišťující míru syndromu vyhoření. Další část zjišťovala demografické 

údaje a data týkajících se sportovní aktivit. Hlavní cíl jsme si stanovili zjistit, zda můžeme nalézt 

vztah mezi mírou rizika syndromu vyhoření a provozováním pravidelné sportovní aktivity. 

Hodnotili jsme 3 subškály dotazníku MBI a to emocionální vyčerpání (EE), depersonalizace 

(DP) a osobní uspokojení (PA) v souvislosti s frekvencí sportovních aktivit. Respondenti 

provozující sportovní aktivity 3 krát týdně a více měli nízký stupeň EE v 55,6 % a vysoký 

stupeň EE ve 27,78 %, nízký stupeň DP ve 41,67 % a vysoký stupeň DP v 30,56 % a u hodnoty 

PA byl nízký stupeň v 38,89 % a ve vysokém stupni 30,56 %. Respondenti, kteří odpověděli, 

že nesportují a nechtějí se věnovat sportovním aktivitám, měli nízký stupeň EE v 33,33 % a 

vysoký stupeň EE ve 33,3 %, nízký stupeň DP ve 40 % a vysoký stupeň DP v 40% a u hodnoty 

PA byl nízký stupeň v 53,33 % a ve vysokém stupni 26,67 %. Můžeme konstatovat, že sportovní 

aktivita ve frekvenci minimálně 3 krát týdně snižuje riziko vzniku syndromu vyhoření. V Minesotě 

na Mayo clinic byl v roce 2013 prováděn výzkum „Physical Activity, Quality of Life, and 



 

93 

 

Burnout Among Physician Trainees: The Effect of a Team-Based, Incentivized Exercise 

Program“ na 628 účastnících, kdy před začátkem se u nich hodnotila kvalita života, fyzická 

aktivita a syndrom vyhoření. 12ti týdenního cvičebního programu se zúčastnilo 245 osob. 

Kvalita života byla vyšší u účastníků programu než u necvičících. Vyhoření bylo rovněž nižší 

u účastníků než u necvičící skupiny (Weight, 2013, 1435 – 1442). 

První podcíl zjišťoval, jak často se sestry a zda se vůbec věnují sportovním aktivitám.    

Z výsledků vyplývá, že 83% sester provozuje sportovní aktivity a z toho pouze 16 % 3x týdně 

a více. Pouze 6,4 % sester odpovědělo, že nesportují a nechtějí začít sportovat a 11% sester, že 

nesportují, ale rádi by začali. Pokud by zaměstnavatel podporoval své zaměstnance ve 

sportovních aktivitách, tak by zlepšil podmínky většině sester. Státní zdravotní ústav vydal 

„Manuál doporučených postupů pro v prevenci nádorových onemocnění“, ve kterém uvádí, že 

v současné době u 70 % mužů a žen všech věkových skupin je fyzická aktivita pod úrovní, která 

ještě může mít pozitivní vliv na zdraví. Je odhadováno, že méně než 20% populace se aktivně 

věnuje tělesným cvičením na úrovni, která může pozitivně ovlivnit riziko kardiovaskulárních 

onemocnění (Komárek, 2008, s. 456). Jansa a Kocourek ve svém výzkumném šetření s názvem 

„Česká dospělá populace a pohybové aktivity v roce 2001“ analyzují dospělou populaci ve věku 

18 – 65 let a více. Celkově bylo dotazovaných 1655 osob, z toho 803 mužů a 852 žen 

dotazníkem PSFPA, kde byly sledovány psychosociální funkce sportu a pohybových aktivit       

v životním stylu člověka. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že „vůbec necvičí“ nebo jen zřídka 

63,1% mužů a 65,8% žen. V tomto případě přiznávají, že mají nedostatečnou fyzickou aktivitu. 

Celkově můžeme říci, že více než 60% české populace podle kvótního výběru se jen velmi málo 

pohybuje a trpí zjevně tzv. hypokinezí. Tento problém je v České republice velmi aktuální, 

především v souvislosti s vyskytující se obezitou. 

Druhý podcíl jsme si stanovili zjistit vztah mezi sportovní aktivitou a kouřením.                 

U sportovně aktivní skupiny byl nižší výskyt kuřáctví. Můžeme tedy konstatovat, že sportovní 

aktivita má pozitivní vliv na nižší výskyt kuřáctví. Zdravotničtí pracovníci vědí, jakým 

způsobem ohrožují faktory návykové a faktory životního stylu délku a kvalitu života, přesto 

třetina sester pravidelně kouří a trpí nadváhou (Janíková et Madziová, 2013, s. 546).                          

V Evropské radě Zdraví pro všechny (2001) vyplývá, že kouření zdravotníka má prokazatelně 

významný vliv na to, jak aktivně a účinně je schopen sám edukovat pacienty. Výskyt kuřáctví 

zdravotních sester v ČR je paradoxně dokonce stále vyšší než prevalence kuřáctví žen průměrné 

populace. V roce 2010 ÚZIS uvedl, že celkem v české populaci je podle šetření 24,5 % denních 

kuřáků. Řada zemí však vykazují výrazně nižší prevalenci kouření zdravotních sester. Výsledky 

studie realizované v Severním Irsku vykazují 28,5 % kuřaček z rozsáhlého souboru 1074 
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zdravotních sester. Některé americké studie vykazují ještě nižší procento kuřáků. Ve studii 

výzkumníků z Ohio State University, College of Nursing z roku 2003 identifikováno pouze        

6 % kuřaček. V americkém prostředí se zřejmě již velmi zřetelně projevují důsledky 

dlouhodobé protikuřácké kampaně, která za uplynulých cca 35 let zásadně změnila postoje 

značné části veřejnosti ke kouření (Drozdová et Kebza, 2009, s. 507). Pracovníci, kteří sportují, 

vedou celkově zdravější životní styl. Méně kouří či jsou slabšími kuřáky. To se odráží nejen v 

jejich lepší zdravotní kondici, ale i ve snížených nákladech na úklid pracoviště a v menších 

prostojích během pracovní doby. Jelikož zdatní pracovníci jsou méně nemocní, není přerušena 

jejich práce a zaměstnavatel za ně nemusí zajišťovat náhradu a věnovat čas a finance na 

zaškolení nových pracovníků (Slepičková, 2000, s. 100).  

Třetí podcíl zjišťoval vztah mezi sportovní aktivitou a hodnotou BMI (Body mass 

index). Sestry, které se věnovaly sportovním aktivitám 3 krát týdně a více byla průměrná 

hodnota 22,9. Sestry, které se nevěnovaly sportovním aktivitám, byla průměrná hodnota 27,9. 

Můžeme konstatovat, že sestry, které se nesportují, většinou spadají do kategorie nadváhy a tím 

se jim i zvyšuje riziko civilizačních onemocnění a potencionální zvýšená pracovní neschopnost. 

Syndrom vyhoření, vznikající zvláště u některých profesních skupin v důsledku kombinace 

vlivu zejména chronického stresu a výrazného poklesu motivace, zaujetí vykonávanou činností 

a pracovní spokojenosti. Je to závažný nejen psychologický problém, ale vzhledem                          

k významným důsledkům pro kvalitu života osob postižených tímto syndromem a jejich 

zdravotní stav též významným problémem zdravotním (Kebza et Šolcová, 2010, s. 1). Studie     

s názvem Burnout and risk factors for arteriosclerotic disease: follow-up study měla cíl zjistit, 

zda syndrom vyhoření zvyšuje rizikové faktory aterosklerotické nemoci (např. BMI, hladina 

cholesterolu, hodnota krevního tlaku, hladina glykemie). Výzkumná data byla zjišťována na 

442 mužích středního managmentu. Změny v obvodu pasu, tělesné hmotnosti a BMI byly             

u „vyhořelých“ manažerů významně vyšší než u zdravých manažerů. Ve srovnání s jinými 

proměnnými (věk a rizikové chování, jako je kouření), tak syndrom vyhoření byl významný 

vysvětlující proměnnou. Závěrem této práce bylo, že burnout syndrom, který vyplývá                     

z dlouhodobé expozice chronického pracovního stresu, může být spojen s rizikovými faktory 

pro arteriosklerotické onemocnění (Kitaoka-Higashiguchi, 2009, s. 131).  

U čtvrtého podcíle jsme si stanovili zjistit sportovní preference u individuálních                  

a kolektivních sportů. Plavání, cyklistika a kondiční chůze patřily mezi první tři 

nejpreferovanější individuální sporty. Mezi kolektivními sporty vedl jednoznačně volejbal. 

Jansa a Kocourek ve svém výzkumném šetření s názvem „Česká dospělá populace a pohybové 

aktivity v roce 2001“ analyzují dospělou populaci ve věku 18 – 65 let a více. Ve sportovních 
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preferencích u mužů vedl fotbal, cyklistika a chůze. U žen byla v popředí cyklistika, aerobik a 

chůze (Jansa et Kocourek, 2001, s. 7). 

Jako pátý podcíl jsme si stanovili, zjistit vztah mezi frekvencí sportovní aktivity věkem, 

genderem, kvalifikací a vzděláním. Sestry s vysokoškolským vzděláním provozují sportovní 

aktivity častěji, než středoškolsky vzdělané sestry. Sportovně aktivní jedinci mají vyšší sociální 

status, popisuje sociolog Špaček v práci „Sport jako statusový symbol.“ (Špaček, 2007,                 

s. 5 – 6). Z pohledu kvalifikace byli aktivnější skupinou záchranáři, než všeobecné sestry. 

Nejvíce zastoupenou věkovou kategorii byly sestry ve věku 25 – 39 let a to v 64 %. Nejméně 

bylo sester ve věkové kategorii 50 let a více. Práce na odděleních intenzivní klade vysoké 

nároky na sestry. S přibývajícím věkem se člověk stává snáze unavitelným. V závislosti se 

stoupajícím věkem klesala frekvence sportovních aktivit.  

U šestého podcíle jsme se zabývali zjištěním, kolik času věnují sestry jedné sportovní 

aktivitě. 55% sester se věnují jedné aktivitě 30 – 60 minut. 

Jako sedmý podcíl jsme si stanovili zjistit, jak sestry vnímají svou tělesnou zdatnost. 

Pouze 16 % sester uvedlo, že se cítí být v dobré fyzické kondici. Nalezli jsme i vztah mezi 

fyzickou zdatností a frekvencí sportovní aktivity. Nesportující sestry hodnotily častěji svou 

tělesnou zdatnost možností „jsem na tom špatně“. Zatím co sestry sportující 3x týdně a více 

tuto možnost neoznačily vůbec. Hodnotily svou tělesnou zdatnost převážně kladně. 

Osmý podcíl se zabýval tím, jak sestry hodnotí podporu sportovních aktivit ze strany 

zaměstnavatele. 85 % sester uvedlo, že zaměstnavatel žádné benefity v oblasti sportovních 

aktivit neposkytuje. Všeobecné fakultní nemocnice v Praze organizuje skupinová cvičení             

v rámci rehabilitačního na oddělení pro zaměstnance. Na některých odděleních si 

spolupracovníci mezi sebou organizují volejbalové zápasy. V tomto případě se nejedná o 

podporu ze strany zaměstnavatele, jelikož pronájem haly si hradí účastníci sami. Rehabilitační 

klinika Malvazinky v Praze umožňuje volný vstup do posilovny v rámci pracoviště. Nemocnice 

Neratovice, Nemocnice Sedlčany, Nemocnice Mělník a Nemocnice Tanvald neposkytují 

žádnou podporu v rámci sportovních aktivit. Toto zjištění by mohlo být podnětem, aby se 

zároveň zvýšila informovanost o možnostech využití možných benefitů. 

Sportovní aktivity jsou efektivním prostředkem pro teambuilding. Ten se soustřeďuje 

na budování pocitu jistoty a kvality mezilidských vztahů. Tím nepřímo ovlivňuje řešení a vznik 

konfliktních situací, zlepšuje komunikaci problematických témat. Pomáhá se orientovat ve 

vztazích na pracovišti a může vnést světlo do postojů svých kolegů. Teambuilding je také 

vhodný pro zdravotnické týmy. Nelze přehlédnout jasná specifika, která tento obor ovlivňují, a 

problémy s tím sdružené. Nejčastějšími tématy bývá stírání hierarchie, rivalita mezi 
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jednotlivými pracovišti a přehlížení společného cíle. Zdravotnická profese je vysoce pomáhající 

a zaměřená na člověka. Tým je zatížen vysokou dávkou stresu, potřebou doplňovat energii a 

značnými komunikačními nároky. Zdravotníci oceňují prostor, kdy se mohou zaměřit na sebe 

a věnovat se svým vlastním pocitům (Venglářová, 2011, s. 170 – 172). Podle platového 

průzkumu Merces.cz téměř dvě třetiny zaměstnanců v zdravotnictví nedostávají vůbec žádný 

benefit. Jestliže zdravotníci nějakou zaměstnaneckou výhodu dostávají, jde především o 

vzdělávání zaměstnanců, příspěvek společnosti na důchodové spoření, dovolenou navíc a 

příspěvek na stravu nad rámec zákona. V této skupině povolání jsou uvedeny smíšené pozice 

ze zdravotnictví i farmacie, což do značné míry zkresluje údaje. Farmacie je především 

doménou soukromého sektoru a poskytování benefitů na pozicích z tohoto odvětví je 

rozšířenější (Bezděková, 2009, s. 1). Vhodně zvolená a zorganizovaná sportovní akce 

uspořádaná podnikem nejen přispěje k posílení sociálních vazeb uvnitř skupiny, ale podnik 

zvýší svou sociální prestiž i u jejich členů.  Podpora zdraví je také významně obohacena i v té 

části sociální složky, která se nevztahuje přímo k pracovišti. Jedinec, který je vyrovnaný a 

spokojený v soukromém životě, si do zaměstnání nepřináší osobní problémy na pracovišti.        

Ne každý zaměstnavatel si uvědomuje výhody, které vyplývají z dobré úrovně zdraví a 

zdatnosti jeho zaměstnanců. Nedostatečné finanční možnosti či nutnost se v první řadě zabývat 

existenčními problémy, to jsou časté důvody omezení v této oblasti. Finančně silné podniky, 

které dlouhodobě vykazují stabilitu, investují do péče o sport zaměstnanců. Každý podnik však 

může zvolit určitou podobu podpory sportu u svých zaměstnanců, která je vzhledem k jeho 

finančním i organizačním a materiálním možnostem schůdná (Slepičková, 2000, s. 95 – 105). 

O syndromu vyhoření bylo publikováno mnoho prací. Syndrom vyhoření se stává 

častým tématem na konferencích. Studenti si ho často volí jako téma závěrečných prací.                

O syndromu vyhoření se hodně mluví, ale málo se proti němu bojuje. Naše práce může být 

podnětem pro zlepšení podpory sportovních aktivit.  

 

5.1 Doporučení pro praxi 

 Získaná data dotazníkovým šetřením poskytneme náměstkyním pro ošetřovatelskou 

péči. Rádi bychom touto prací iniciovali myšlenku, že zdravotníci by měli jít pozitivním 

příkladem pro veřejnost a více se angažovat v oblasti sportovních aktivit. Zapojením 

zdravotníků do veřejných sportovních akcí např. městské běhy a mnoho dalších sportovních 

akcí, by mohlo pozitivně zlepšit postoj veřejnosti ke zdravotníkům i zdravotnickému systému 

jako celku. Další možnost by mohla být příprava programů. Konkrétní cvičební programy 
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musejí respektovat zájmy zaměstnanců, ale měly by i reflektovat pracovní zatížení a charakter 

práce jednotlivých pracovních skupin. Většina sester preferovala plavání. Jistě by se tomto 

směru daly nalézt různé možnosti podpory. Výhodou je také, pokud sportovní zařízení je 

umístěno v areálu pracoviště. Vhodné by bylo připravit ucelený koncept programů pro 

zlepšování podpory zaměstnanců v oblasti sportovních aktivit. Po určitém období provádět 

vyhodnocení, které bere v úvahu nejen ekonomické a zdravotní přínosy, ale i změny v sociálním 

klimatu na pracovišti (Slepičková, 2000, s. 95 – 105). Je podstatné, aby aktivity ve volném čase 

nabízely především příjemné prožitky. Tuto zásadu je nezbytné respektovat zejména u 

začínajících osob. Tady jednoznačně platí zásada přiměřenosti, „příjemnosti“ a postupnosti. 

Nepříjemné zkušenosti by mohly zájemce snadno odradit. Nemusí jít jen o neadekvátní 

pohybovou náplň, ale i o nevhodné prostředí nebo způsob vedení sportovní aktivity 

(Slepičková, 2000, s. 57). 

 

6 ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá vlivem sportovní aktivity na riziko vzniku syndromu vyhoření u 

sester pracujících na jednotkách intenzivní a resuscitační péče. Diplomová práce je rozdělena 

na teoretickou a empirickou část. V teoretické části se zabýváme syndromem vyhoření, jeho 

rizikovými faktory, příznaky a preventivními opatřeními. Další kapitoly jsou věnovány 

sportovním aktivitám. Především se soustředíme na vliv sportovní aktivity, na psychickou zátěž 

a syndrom vyhoření. Rozsáhlou kapitolu také tvoří téma sport na pracovní prostředí, kde 

popisujeme také možnosti zavedení sportovních aktivit na pracoviště. Hlavním cílem naší práce 

je zjistit, zda můžeme nalézt vztah mezi sportovní aktivitou a rizikem syndromu vyhoření.  

Výzkum byl prováděn pomocí kvantitativního dotazníkového šetření, který se skládal ze dvou 

částí. První část obsahovala otázky týkající se syndromu vyhoření a byl realizován s využitím 

validizovaného a reliabilního dotazníku MBI (Maslach Burnout Inventory). Druhá část 

dotazníku obsahovala otázky týkající se volnočasových sportovních aktivit sester. Výzkumný 

vzorek tvořilo 233 sester pracujících na odděleních resuscitační nebo intenzivní péče. Bylo 

distribuováno celkem 298 dotazníků, celková návratnost byla 233 dotazníků (78 %).                     

Do výzkumného šetření se zapojila Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Rehabilitační 

klinika Malvazinky, Nemocnice Mělník, Nemocnice Tanvald, Nemocnice Sedlčany a 

Nemocnice Neratovice. 
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Zjistili jsme, že sportovní aktivita ve frekvenci minimálně 3x týdně snižuje riziko vzniku 

syndromu vyhoření a také pozitivně ovlivňuje další parametry ovlivňující zdravotní stav jako 

je např. nižší hodnota BMI (Body Mass Index) a nižší výskyt kuřáctví. 

 

V diplomové práci byla popsána celá řada výhod sportovních aktivit: 

1. Syndrom vyhoření zhoršuje kognitivní funkce. Sestry s vyšším rizikem syndromu 

vyhoření mohou nepřímo ovlivňovat indikátory kvality poskytované péče. Sestry s 

nižší schopností koncentrace mohou snadněji např. zaměnit léky apod. Fyzická aktivita 

snižuje riziko vzniku syndromu vyhoření, ale zároveň zlepšuje kognitivní funkce. 

Zdravotnická zařízení by tak měla podporovat své pracovníky ve sportovních 

aktivitách. Tímto by se následně mohlo snížit riziko nežádoucích událostí a současně 

dosahovat vyšší kvality poskytované péče.  

2. Zdravotníci by měli být pozitivním vzorem pro veřejnost. V populaci se stále zvyšuje 

výskyt civilizačních onemocnění. Kombinace vysokoenergetické stravy a nízké fyzické 

zátěže zhoršuje zdravotní stav. Zdravotník by měl vytvářet obraz jedince, který aktivně 

přistupuje k péči o vlastní zdraví. Důraz by měl být kladen na primární prevenci. Tímto 

by se mohla zlepšit prestiž i jednotlivých zdravotnických zařízení.  

3. Zcela nezpochybnitelný pozitivní vliv má sportovní aktivita na zdravotníka jako na 

lidskou bytost. Často se klade důraz na to, aby sestry měli holistický přístup 

k pacientům. Ošetřovatelská profese je vysoce pomáhající, sestry by neměli opomíjet 

vlastní zdraví.   

4. Populace ve vyspělých zemích stárne a je důležité se zabývat zdravím sester, aby i 

nadále byla zajištěna optimální zdravotní péče. 

5. Syndrom vyhoření vzniká zvýšenou zátěží pracovního stresu. Naproti tomu sportovní 

aktivita snižuje vulnerabilitu k psychické zátěži.  

Věřím, že tato práce se stane podnětem pro zlepšování pracovních podmínek sester. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 

    Dotazník k výzkumnému šetření diplomové práce   

Vážená kolegyně, Vážený kolego, 

 jsem studentkou 1. lékařské fakulty navazujícího magisterského studia oboru Ošetřovatelská 

péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči. Ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího 

dotazníku, který slouží ke sběru dat do empirické části mé diplomové práce, která je na téma: „Vliv 

sportovní aktivity na riziko vzniku syndromu vyhoření u sester pracujících na odděleních intenzivní 

péče.“ Ráda bych získaná data použila ke zlepšení pracovních podmínek sester pracujících na 

odděleních intenzivní péče. Dotazník je plně anonymní.  

Mnohokrát děkuji za Vaši spolupráci a čas strávený vyplňováním dotazníku. 

Bc. Zdeňka Fialová 

Jak často jste měli následující pocity a zkušenosti v posledních 7 dnech. Použijte prosím níže uvedenou 
stupnici.  

Síla pocitů: Vůbec 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 Velmi silně 
 
1 Práce mne citově vysává 0 1 2 3 4 5 6 7 

2 Na konci pracovního dne se cítím být na dně sil 0 1 2 3 4 5 6 7 

3 Když ráno vstávám a pomyslím na pracovní problémy, cítím se 
unaven/a 0 1 2 3 4 5 6 7 

4 Velmi dobře rozumím pocitům svých pacientů 0 1 2 3 4 5 6 7 

5 Mám pocit, že někdy s pacienty jednám jako                      
s neosobními věcmi 0 1 2 3 4 5 6 7 

6 Celodenní práce s lidmi je pro mne skutečně namáhavá 0 1 2 3 4 5 6 7 
7 Jsem schopen velmi účinně vyřešit problémy svých pacientů 0 1 2 3 4 5 6 7 
8 Cítím “vyhoření”, vyčerpání ze své práce 0 1 2 3 4 5 6 7 
9 Mám pocit, že lidi při své práci pozitivně ovlivňuji a nalaďuji 0 1 2 3 4 5 6 7 

10 Od té doby, co vykonávám svou profesi, jsem se stal/a méně 
citlivým k lidem 0 1 2 3 4 5 6 7 

11 Mám strach, že výkon mé práce mne činí citově tvrdým 0 1 2 3 4 5 6 7 
12 Mám stále hodně energie 0 1 2 3 4 5 6 7 
13 Moje práce mi přináší pocity marnosti, neuspokojení 0 1 2 3 4 5 6 7 

14 Mám pocit, že plním své úkoly tak usilovně, že mne to 
vyčerpává 0 1 2 3 4 5 6 7 

15 Už mne dnes moc nezajímá, co se děje s mými pacienty 0 1 2 3 4 5 6 7 
16 Práce s lidmi mi přináší silný stres 0 1 2 3 4 5 6 7 
17 Dovedu u svých pacientů vyvolat uvolněnou atmosféru 0 1 2 3 4 5 6 7 
18 Cítím se svěží a povzbuzený, když pracuji se svými pacienty 0 1 2 3 4 5 6 7 

19 Za roky své práce jsem byl úspěšný/á a udělal/a jsem hodně 
dobrého 0 1 2 3 4 5 6 7 

20 Mám pocit, že jsem na konci svých sil 0 1 2 3 4 5 6 7 
21 Citové problémy v práci řeším velmi klidně – vyrovnaně 0 1 2 3 4 5 6 7 

22 Cítím, že pacienti mi přičítají některé své problémy 0 1 2 3 4 5 6 7 
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1. Pohlaví: 
 a) muž    b) žena 
 
  
2. Délka praxe 
a) 0–1 rok          b) 1–3 roky  c) 3–5 let  d) 5–15 let  e) 15 a více let 
 
 
3. Věková kategorie 
a) 20 – 24 let                        d) 40 – 49 let                                       
b) 25 – 29 let                       e) 50 let a více 
c) 30 – 39 let                                            
 
 
4. Označte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání 
a) Střední zdravotnická škola 
b) Vyšší odborná škola                  
c) Vysoká škola            
 
 
5. Označte Vaši kvalifikaci 
a) Zdravotnický asistent 
b) Všeobecná sestra 
c) Zdravotnický záchranář 
 
 
6. Jak často jste sportoval/a nebo sportujete (např. plavání, fotbal, kondiční chůze nad 5 km, atd.)? 
a) sportuji zřídka (1 – 3 krát měsíčně) 
b) sportuji pravidelně 1 – 2 x týdně 
c) sportuji pravidelně 3 x týdně nebo více 
d) nesportuji, ale rád/a bych začal/a (pokud označíte tuto odpověď, prosím pokračujte otázkou č. 10) 
e) nikdy jsem nesportovala a nechci (pokud označíte tuto odpověď, prosím pokračujte otázkou č. 14) 
 
 
7. Jedné sportovní aktivitě v průměru věnuji 
a) 30 minut a méně 
b) 30 – 60 minut 
c) 60 minut a více 
 
8. Uveďte sportovní aktivitu, kterou během roku nejčastěji provozujete 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

9. Uveďte 3 důvody, kvůli kterým sportujete: 

a) abych si upevnil/a zdraví                                            f) protože rád/a soutěžím 

b) protože mě to baví                                                     g) protože to chce můj partner/ka 

c) protože jsem při sportu s kamarády                        h) protože chci být vrcholovým sportovcem 

d) abych vynikl/a                                                              i) abych měl/a pěknou postavu  

e) abych vyplnil/a volný čas                                           j) protože se po sportovní aktivitě cítím lépe 

k) jiné, prosím doplňte………………………………………………………………………………………………………………………….  
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10. Nejvíce Vám v provozování sportovních aktivit brání 

a) nic mi nebrání                                                                              e) nedostatek volného času 

b) v místě mého bydliště není vhodná nabídka sportů             f) chybí mi zájem, motivace, vůle 

c) nemám partu, přátele, se kterými bych sportoval/a             g) vysoká finanční náročnost     

d) zdravotní potíže                                                                                

h) jiné, prosím doplňte………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
11. Zvolte 3 nejoblíbenější sporty v níže uvedené skupině, kterým se rádi věnujete/byste se rádi 
věnovali. Číslicí 1 označte první nejoblíbenější aktivitu, číslicí 2 druhou nejoblíbenější aktivitu a číslicí 
3 třetí nejoblíbenější aktivitu. Pokud Vám nevyhovuje žádný z individuálních sportů, prosím označte 
položku „Žádné sporty mi z těchto uvedených nevyhovují“. 
 

Individuální sporty 

 Aerobic 

 Badminton 

 Běh 

 Bojové sporty  

 Bowling (kuželky, kulečníkové sporty, pétanque) 

 Bruslení (in-line, zimní brusle) 

 Cyklistika 

 Golf 

 Jóga, pillates 

 Kanoistika, veslování 

 Kondiční chůze (pěší turistika, nordicwalking) 

 Lezení (horolezecká stěna, bouldering, umělá stěna) 

 Lyžování sjezdové 

 Lyžování běžecké 

 Plavání 

 Posilovací cvičení 

 Snowboarding 

 Spinning 

 Squash (ricochet, racquetball) 

 Stolní tenis 

 Střelba, lukostřelba 

 Tenis (soft tenis) 

 Žádné sporty mi z těchto uvedených nevyhovují 

 Jiné, prosím doplňte……………………………………………………… 
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12. Zvolte nejoblíbenější sport v níže uvedené skupině, kterým se rádi věnujete/byste se rádi 
věnovali. Číslicí 1 označte první nejoblíbenější aktivitu, číslicí 2 druhou nejoblíbenější aktivitu a číslicí 
3 třetí nejoblíbenější aktivitu. Pokud Vám nevyhovuje žádný z kolektivních sportů, prosím označte 
položku „Žádné sporty mi z těchto uvedených nevyhovují“. 
 
 
 

Kolektivní sporty 

 Baseball, softball (další pálkové hry) 

 Florbal (pozemní hokej, hokejbal) 

 Fotbal 

 Frisbee 

 Házená, vybíjená 

 Lední hokej 

 Nohejbal 

 Volejbal  

 Žádné sporty mi z těchto uvedených nevyhovují 

 
Jiné, prosím doplňte………………………………………………………… 

 

 

 

13. Jaký způsob podpory zaměstnavatelem by Vám nejvíce vyhovoval?  

a) organizace týmových sportů (např. volejbal) 

b) poskytování voucherů do sportovních zařízení 

c) umožnění volného vstupu v rámci pracoviště (např. bazén, posilovna) 

d) organizace sálových cvičení (např. aerobik), při kterém je zajištěno hlídání dětí 

e) jiné, prosím doplňte…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Jakým způsobem Vás zaměstnavatel podporuje v rámci sportovních aktivit?  

a) organizace týmových sportů minimálně 1krát týdně (např. volejbal) 

b) poskytování voucherů do sportovních zařízení 

c) umožnění volného vstupu v rámci pracoviště (např. bazén, posilovna) 

d) žádné sportovní benefity zaměstnavatel neposkytuje 

e) jiné, prosím doplňte…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15. Jak hodnotíte svou tělesnou zdatnost 

a) jsem na tom špatně 

b) nejsem na tom nejlépe, chtělo by to něco dělat 

c) celkem to ujde, ale mohlo by to být lepší  

d) jsem v dobré fyzické kondici 

 

16. Kuřák   

a) ano  

b) ne 
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17. Uveďte, prosím hodnotu Vašeho Body Mass Indexu (BMI). Pokud své BMI neznáte, můžete si ho 

vypočítat dle níže znázorněného grafu nebo pomocí uvedeného vzorce. Na vodorovné ose grafu je 

znázorněna výška v centimetrech a na svislé ose váha v kilogramech. V průsečíku je hodnota Vašeho 

BMI.   

 

Hodnota vašeho BMI   _______ (prosím doplňte) 
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Příloha č. 2 
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