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Anotace 

Diplomová práce ,,Osobnostní charakteristiky u studentů a pracovníků pomáhajících profesí“ 

Práce se zabývá osobnostními charakteristikami studentů a pracovníků pomáhajících 

profesí. Cílem bylo zjistit, zda mají pracovníci a studenti pomáhajících profesí potřebné 

osobnostní předpoklady pro výkon své profese. Teoretická část popisuje osobnostní 

předpoklady, které profese vyžaduje, a zároveň varuje před vlastnostmi, které jsou pro profesi 

nevhodné. Součástí jsou také informace o negativních jevech, souvisejících s povoláním, 

a preventivní a intervenční postupy, které mohou pomáhajícím pomoci se s nimi vypořádat. 

V rámci výzkumu bylo provedeno dotazníkové šetření, které ukázalo, že zkoumaní studenti a 

pracovníci nemají dobré předpoklady pro výkon své profese. Někteří z nich jsou 

pravděpodobně při výběru své profese ovlivněni ,,syndromem pomocníka“. Závěr práce 

zdůrazňuje význam vzdělávání, preventivních programů, sebezkušenostního výcviku a 

supervize jakožto prevence negativních jevů. 

Abstract 

Diploma thesis ,,Personality Traits of Students and Assistant Jobs“ 

The thesis deals with personality characteristics of students and professionals doing 

a job of a social service worker. The purpose was to find out whether professionals and 

students doing such job have necessary personality preconditions for their profession. The 

theoretical part describes personality preconditions required for this profession and, at the 

same time, warns of features that are unsuitable for it. It also includes information about 

pitfalls associated with this profession and methods of prevention and intervention that may 

help social service workers to cope with these pitfalls. Within the framework of the survey, 

answers to the asked questions demonstrated that students and professionals in this field don´t 

have good preconditions for doing the job. Some of them seem to have been affected by 

a “syndrome of a helper“ when choosing this profession. The conclusion of the thesis 

emphasises the importance of education, preventive programmes, self-experience training and 

supervision as prevention of pitfalls. 
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Úvod 

Každý člověk je jedinečný, stejně tak jeho osobnost. V běžném životě se setkáváme 

s mnoha cizími lidmi, jejichž osobnost nikdy nepoznáme a ani o to nemáme zájem. Existují ale 

lidé, kteří pro své povolání používají jako nástroj svou osobnost a v tomto případě je velmi 

důležité, jaká jejich osobnost je. Jsou to lidé, kteří si jako své povolání zvolili pomáhající 

profesi: lékaři, zdravotní sestry, hasiči, záchranáři, psychologové, sociální pracovnice a mnozí 

další. 

Tato práce se zabývá osobnostními charakteristikami pracovníků a studentů 

pomáhajících profesí. Jelikož jsem studentkou psychosociálních věd, zaměřím se primárně na 

pomáhající pracující v této oblasti, protože na tomto poli mám více zkušeností. 

Při studiu jsem se setkala s mnoha studenty a pracovníky, kteří jsou svému poslání 

oddáni a neumí si představit, že by dělali něco jiného. Ptala jsem se jich i sama sebe, proč jsme 

zaměřili své studium a pracovní úsilí právě tímto směrem? Proč vlastně chceme pomáhat? Od 

této otázky jsem pokračovala k otázce neméně významné: Jsme vůbec schopni pomáhající 

profesi vykonávat? Máme na to ty správné osobnostní předpoklady? 

Cílem mé práce je přehledně podle dostupné literatury popsat osobnost a klíčové 

osobnostní vlastnosti pomáhajícího. Ráda bych také poukázala na určité podvědomé motivace 

a komplexy, které někdy ovlivní danou osobu, aby se pomáhající profesi věnovala. 

Zároveň chci upozornit na nebezpečí, které hrozí lidem, kteří zasvětí svůj život pomoci 

ostatním. Součástí práce jsou také preventivní postupy, které slouží pro inspiraci 

pomáhajícímu, aby se mohl vyvarovat situací, jež jeho osobnost ohrožují. 

Výzkumná část se zaměřuje na pracovníky a studenty pomáhajících profesí a pokouší 

se porovnat jejich osobnostní předpoklady pro pomáhající profesi a zhodnotit, zda vůbec tyto 

předpoklady mají a na kolik si tuto skutečnost uvědomují. 

Teoretická část mé práce vychází ze zpracování odborné literatury, vztahující se 

k danému tématu. Praktická část je zpracována jako výzkum, provedený dotazníkovým 

šetřením. Podrobný seznam literatury, ze které jsem čerpala, uvádím na konci této práce, 

stejně jako seznam ostatních pramenů. 
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1 Profil osobnosti pomáhajícího 

Jaký by měl být pomáhající pracovník? Jaká by měla být jeho osobnost v ideálním 

případě? Myslím, že tato otázka by měla být položena těm, kteří v této profesi pracují, stejně 

jako těm, kteří službu či pomoc pomáhajících využívají. Bylo by určitě zajímavé porovnat 

jejich odpovědi. Kdybych já sama patřila mezi laiky, odpověděla bych na tuto otázku takto: 

Pomáhající pracovník by měl být zralou a vyrovnanou osobností s určitými odbornými 

znalostmi a vědomostmi a praktickými zkušenostmi v oboru, ve kterém se pohybuje. Měl by 

umět komunikovat s lidmi, působit klidně a vyrovnaně, být otevřený, ochotný, aktivní, 

pozitivní a tvůrčí. Uznávám, že již šestým rokem studuji na vysoké škole psychosociální 

obory, a proto samu sebe nemohu označit za úplného laika. Přesto jsem považovala za nutné 

zamyslet se nad touto otázkou předtím, než se ponořím do studia odborné literatury. Nyní se 

tedy pokusím s pomocí literatury osobnost pomáhajícího popsat. Jeho klíčové vlastnosti budu 

rozebírat až v další kapitole. 

1.1 Osobnost pomáhajícího 

Pro vykonávání určité profese většinou pracovník potřebuje určitý nástroj. Tak jako 

programátor využívá při své práci počítač, využívá pomáhající při své práci svou osobnost. 

Jeho osobnost velmi ovlivňuje to, jak bude kvalitní jeho práce. Záleží na daném jedinci, jak 

moc svou osobnost využije. 

Osobnost člověka je zkoumána odborníky již velmi dlouhou dobu a to nejen 

v psychologii osobnosti. Jedná se o téma značně široké a v této práci není možnost se tomuto 

tématu více věnovat. Velmi přehledně a srozumitelně se tomuto tématu v kontextu 

pomáhajících profesí věnuje např. Géringová. Na základě studia polarit formuluje ve své knize 

tyto závěry: ,,Z praxe je dobře známý jev, kdy se z obětí stávají profesionální zachránci. 

Hranice mezi zachráncem a pronásledovatelem je však velmi tenká a často se v praxi 

přeskakuje střídavě z jednoho pólu ke druhému. Mnoho streetworkerů, terapeutů, sociálních 

pracovníků, zdravotníků či pedagogů má osobní zkušenosti s rolí oběti, což je často motivací 

k volbě role zachránce. Volba role zachránce je často jediným způsobem, jak se vymanit z role 

oběti. Pokud se však ,,zachraňování“ nedaří podle ideálních představ, snadno se zachránce 

promění v pronásledovatele.“ (GÉRINGOVÁ, 2011, s. 30). 
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Dále ve své publikaci upozorňuje na důležitost tzv. individuálních citlivých míst. Ta se 

projevují v běžném životě, když se setkáme s nějakou emočně silnou situací, která nám 

asociuje něco z našeho vlastního života. My pak jednáme určitým způsobem právě proto, že 

naše nevědomí se v této situaci ,,probudilo“. Nepříjemná osoba v našem okolí pro nás může 

být např. obrazem někoho z rodiny, ke komu jsme nechovali příjemné pocity, a tato osoba 

v nás ony nepříjemné pocity vzbudí, přestože zpočátku vůbec nevíme proč. Pravý důvod se 

objeví až při sebereflexi a uvědomění. 

O blízkém tématu píše Kopřiva (KOPŘIVA, 2006, s. 55–56) jako o citových úrazech 

v dětství, kdy jsme se snažili zavděčit našim rodičům a být dobrými dětmi. Někdy jsme proto 

nevybuchovali hněvem a zachovali klid nebo jsme předstírali radost, i když jsme ji necítili. 

A to jen proto, abychom rodičům udělali radost a oni nás měli rádi. Vytvořili jsme si určitou 

charakterovou obranu – chování, opačné reakci, kterou situace vyvolávala. Tato obrana nás 

může v životě i v profesi velmi potrápit, když se dostaneme do nějaké situace, která vyvolává 

nějakou neuvědomovanou vzpomínku na dětství. Může to v nás vzbudit zlost, ale my se přece 

nemůžeme zlobit! A tak je to i s ostatními emocemi. A přitom by chvilka vyjádřené zlosti 

působila spíš blahodárně než potlačené pocity, které možná jednou projeví naše tělo formou 

bolesti či jiného problému. 

Neméně důležitou složkou je sebepoznání. Myslím si, že sebepoznání vede k růstu naší 

osobnosti a pro pomáhajícího je nezbytné. Samozřejmě by bylo ideální, kdyby se sebepoznání 

věnovali všichni lidé, ale pomáhající by o to měl usilovat vždy. Pokud bych sama chtěla nebo 

musela navštívit pomáhajícího odborníka, ráda bych měla jistotu, že tento člověk na svém 

sebepoznání neustále pracuje. Tento proces nikdy nekončí, přesto bychom nikdy neměli 

přestat hledat sami sebe a odkrývat své stinné stránky. Jen tak se s nimi totiž můžeme 

vyrovnat. A pokud se vydá pomáhající po cestě sebepoznání, je větší pravděpodobnost, že 

bude vykonávat své povolání kvalitně a neublíží svým klientům, a to ani nevědomě. 

Na závěr bych ráda zdůraznila, že k osobě pomáhajícího patří také jeho fyzické tělo. 

Proto je nutné se o něj starat, aby dokázalo zvládnout zátěž, kterou na něj pomáhající klade. 

Myslím, že není nutné připomínat, že by pomáhající měl dodržovat zdravou životosprávu 

v oblasti výživy, pohybu, odpočinku i spánku. Zdravý a pozitivně naladěný pomáhající je 

určitě schopen své povolání vykonávat lépe. Klient pomáhajícího hodnotí a rozhodně si udělá 
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obrázek o jeho fyzické kondici a psychické kondici a také o jeho vzhledu či upraveném 

a solidním zevnějšku. 

Problematika osobnosti pomáhajícího je velmi široká a zasloužila by si více pozornosti. 

Rozsah této práce ji ale bohužel neumožňuje více rozpracovat. 

1.2 Pomáhající ve vztahu ke klientovi 

Pomáhající musí být ve své profesi odborníkem, který vystudoval příslušné vzdělávací 

obory. To ale zdaleka nestačí. Kromě vzdělání a praxe je v pomáhající profesi další velmi 

důležitá složka povolání – vztah mezi pomáhajícím a klientem, jak o tom píše Kopřiva 

(KOPŘIVA, 2006, s. 14–28). Tento vztah by měl být založen na důvěře. Jedná se o zcela 

osobní vztah a je to dovednost, kterou pracovníka žádná vzdělávací instituce nenaučí. Pro 

klienta je velmi důležité, aby cítil, že ho pracovník akceptuje, a nikoliv odsuzuje. Potřebuje 

pocítit bezpečí a porozumění nejen z pracovníkových slov, ale i z neverbálního projevu, který 

vědomě či nevědomě po celou dobu vnímá. Tato schopnost pracovníka se nazývá neverbální 

empatie a ještě o ní bude pojednáno. 

Autor ve své publikaci (KOPŘIVA, 2006, s. 16–20) uvádí dva druhy pracovníků: 

neangažovaný pracovník a angažovaný pracovník. Neangažovaný pracovník vykonává své 

povolání jako rutinu bez osobního zájmu o klienta. Má k němu neutrální vztah. Může se 

vyskytnout i takový pracovník, který je dokonce arogantní, hrubý a lhostejný. Angažovaný 

pracovník je oproti neangažovanému pro svou profesi nadšen a její vykonávání mu připadá 

smysluplné. Hrozí mu ale riziko, že své povolání bude využívat pro to, aby se vyrovnal se 

svou nejistou sebeúctou a zbavil se pocitu osamění apod. Ze svého povolání může mít tedy 

psychologický zisk. Zároveň se může stát, že pracovník bude nadměrně přebírat kontrolu nad 

klienty nebo se naopak pro ně obětovat na vlastní úkor. Hrozí mu tzv. Syndrom pomocníka, 

o kterém ještě bude pojednáno podrobněji. 

Úlehla (ÚLEHLA, 2005, s. 20–23) ve své knize správně uvádí, že pracovník se vždy 

musí chovat tak, aby buď klientovi pomáhal, anebo jej kontroloval. Když se jedná o pomoc, 

začíná proces klientovou objednávkou, pokračuje nabídkou pracovníka a pak nastává 

dojednávání zakázky, které může být zdlouhavé. Pomoc je odpovědí na klientovo přání. 

Naopak kontrola je velmi rychlá. Bývá postavena na zájmech jiných lidí než klienta, o kterého 

má být takto postaráno, přestože jemu se tvrdí, že je to plně v jeho zájmu a v zájmu jeho blaha, 
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bezpečnosti apod. Nejedná se tedy o odpověď na klientovu objednávku. Oba způsoby jsou 

potřebné, nedá se hodnotit, který je lepší nebo horší. Jen je nutné umět odlišit pomoc od 

kontroly a nenamlouvat si, že pomáhám v okamžiku, kdy kontroluji. Trochu jiný názor na 

situaci má Kopřiva: ,,V sociální práci se vlivem systemického přístupu objevuje názor, že 

veškeré jednání pracovníka, které není klientem výslovně vyžádáno, je kontrolou. Zastáváme 

názor, že jako pomoc je třeba chápat i leccos, co vyžádáno není, ale co pracovník po uvážlivé 

reflexi vnímá jako podporu života.“ (KOPŘIVA, 2006, s. 51). S autorovým závěrem se plně 

ztotožňuji. 

S pomáháním úzce souvisí i moc. Podle Kopřivy (KOPŘIVA, 2006, s. 40–45) 

pracovník disponuje určitou mocí. Její míra záleží na zákonech, předpisech organizace, pro 

kterou pracuje, na tom, jak moc je bezmocný klient apod. Klienti na projevy moci pracovníka 

reagují různě: stáhnou se, chovají se uctivě a pasivně, zlobí se nebo se aktivně snaží získat 

mezilidský kontakt. Toto chování posunuje pomáhání na jinou úroveň, která celému procesu 

pomáhání neprospívá. Moc pracovníka může být institucionálně přidělená. Takovou mocí 

disponuje např. lékař nebo sociální pracovnice oddělení péče o dítě. Tito lidé mají moc 

rozhodovat a i z toho důvodu je těžší s nimi komunikovat a vůbec mít k nim vřelý emoční 

vztah. Mnoho klientů má k takovýmto lidem nedůvěru nebo se vůči nim rovnou chová 

nepřátelsky. V takovém případě je dobré mít ujasněno, zda je takový pracovník naším 

důvěrníkem v rozhovoru, anebo zda s námi vede rozhovor, který je součástí výkonu jeho 

pravomocí. Vhodné je oddělit důvěrníka od toho, kdo vydává rozhodnutí. 

Druhým typem moci pracovníka je moc, která vzniká ve vztahu pomáhání, kdy je 

pomáhající pro klienta autoritou, která řídí jeho chování a jednání. Pracovník si musí přiznat, 

že nezná odpovědi na všechny klientovy otázky. Pravým odborníkem na svůj život je klient 

sám. Pracovník by se tedy měl snažit vyvést klienta z postoje podřízenosti, pokud tato situace 

nastane. 

Další problematika, se kterou se autor (KOPŘIVA, 2006, s. 42–45) vypořádává, je 

problematika řízení a podporování, tedy direktivního a nedirektivního přístupu. Při 

direktivním pomáhání klienta vedeme, při nedirektivním ho podporujeme, aby situaci vyřešil 

sám. Opět záleží na kontextu situace, kdy kterou metodu použít. Lze shrnout, že nedirektivní 

přístup je vhodný tam, kde se nám jedná o trvalou kvalitní změnu. Tento přístup vyžaduje více 
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času a energie. Direktivní přístup se používá, pokud hrozí nebezpečí z prodlení, jedná-li se o 

akutní krizi, pokud klient chce od autority utvrdit v tom, co sám považuje za správné, jestliže 

má klient nízkou inteligenci a nedirektivní přístup není tudíž možný. 

V každém vztahu mezi dvěma lidmi by měly být určité hranice, které oddělují 

kompetence jednoho a druhého. V pomáhajícím vztahu může být problémem splývání, při 

kterém pomáhající bere těžkosti klienta za své vlastní. Opakem je netečnost, která také není 

zdravým řešením této situace. Se splýváním souvisí potřeba pomáhajícího, aby ho klient 

potřeboval, a také sebeobětování ve prospěch klienta. Dále pomáhajícího ohrožuje nadměrné 

soucítění, kdy nadměrně prožívá klientovu situaci a je zaplaven emocemi. Nezřídka dochází 

k tomu, že pomáhající ztratí hranice a pod náporem emocí nabídne svou osobní pomoc (např. 

bydlení v jeho bytě) a nikoliv pomoc profesionální. Proto je nutné mít své hranice, nikoliv 

neprostupné betonové zdi, které také nejsou zdravým projevem. K budování hranic pomáhá 

pracovníkovi např. asertivita a její techniky. 

Kvalitu vztahu mezi pracovníkem a klientem velmi ovlivňuje to, zda může pracovník 

klientovi úspěšně pomoci. Tento vztah vnímá každý na základě svého osobního vnímání, které 

bývá rozdílné od reality. Každý totiž vnímá realitu na základě svých hodnot, myšlenek, 

představ a minulých zkušeností. Géringová (GÉRINGOVÁ, 2011, s. 54–60) upozorňuje, že 

zde funguje princip projekce a potlačení. Projekce má za následek, že to, co se nám nelíbí na 

nás, vidíme na druhých lidech. Potlačení je proces, při kterém zcela odmítáme vidět to, co je 

pro nás nepřijatelné (např. některé naše negativní vlastnosti). Dále uvádí pojmy přenos a 

protipřenos. Přenos zahrnuje přenášení našich zkušeností z osobních vztahů na terapeuta, 

lékaře či jiného pomáhajícího. Protipřenos naopak označuje situaci, kdy si pomáhající vytvoří 

emoční vztah ke klientovi. Obojí může ve vztahu působit jak pozitivně, tak negativně. Jsem 

toho názoru, že pomáhající by se měl snažit tyto atributy ve vztahu vůči klientovi včas 

rozeznávat a pracovat s nimi. 

Pomáhající si o klientovi vytváří svůj obraz, který je opět ovlivněn jeho osobním 

vnímáním, zkušenostmi apod. Tento obraz se nemusí shodovat a většinou se také neshoduje 

s realitou. Je třeba si uvědomit, že vytvořením si určitého obrazu o klientovi můžeme jeho 

možnosti stimulovat anebo také pomocí negativních předpovědí omezit či zničit. Nejen 

verbálním způsobem, kdy dáváme najevo, že už jsme si o klientovi udělali svůj obraz a dali 
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mu nálepku ,,ztraceného“ případu, který nikdy nesplní nic, co od něj vyžadujeme“, ale také 

našimi myšlenkami, které se promítnou v našem chování, jednání a neverbálním projevu. 

Takovýchto předpokladů a nálepkování klientů by se měl každý pomáhající vyvarovat. 

Zároveň by se pomáhající měl mít na pozoru před domýšlením klientovy situace. Nebo 

naopak před vypouštěním určitých informací, které se nehodí do obrazu, který si o klientovi 

vytvořil. Ve svém běžném životě každý den dostáváme tolik informací, že jsme se podvědomě 

naučili filtrovat informace. V případě vztahu pomáhající – klient může být tato naše dovednost 

kontraproduktivní, jak správně poukazuje Géringová (GÉRINGOVÁ, 2011, s. 61). 

Nedílnou součástí pomáhajících profesí je práce s emocemi, a to nejen s emocemi 

klientů, ale také s vlastními emocemi pomáhajícího. V našem pojetí se budeme zabývat právě 

emocemi, se kterými se musí vypořádávat pomáhající. Bylo by chybou tvrdit, že setkání se 

smutnými, nešťastnými, vyděšenými a plačícími lidmi na emocionální stránku pomáhajícího 

nepůsobí. Pomáhající se může pokusit své emoce potlačit, ale to rozhodně není dobrý způsob, 

jak se s nimi vyrovnat. Potlačená emoce se časem stejně projeví. Proto považuji za nutné, aby 

pomáhající své emoce uměl ovládat, ale po setkání s klienty na nich v soukromí nebo ještě 

lépe pod odborným vedením pracoval. Emocím bude věnováno více prostoru v podkapitole o 

emoční inteligenci. Stejně tak empatii, která je dle mého názoru jednou z nejdůležitějších 

vlastností pro osobnost pomáhajícího.  

1.3 Odvrácená strana pomáhajících profesí 

V následujícím textu se budeme věnovat problematice, kterou na pomáhajících 

profesích nikdo neobdivuje a nevyzdvihuje, a většinou se o tom ani moc nemluví. Některé 

negativní aspekty jsou známější než jiné. Pokusím se je tedy stručně shrnout.  

V předchozí podkapitole jsem již nastínila problematiku moci ve vztahu pomáhající – 

klient. Považuji za nutné se této problematice věnovat ještě podrobněji, neboť velmi významně 

spadá do odvrácené strany pomáhajících profesí. Vysvětlovala jsem pojetí moci jako moci 

institucionálně přidělené a moci vznikající ze vztahu pracovníka a klienta, kdy je pracovník 

mocný, protože je autoritou. Nezdůraznila jsem ale druhou polaritu moci. Opakem moci je 

bezmoc, kterou ale nemusí pociťovat jen klient tváří v tvář pomáhajícímu odborníkovi. 

Bezmocný může být i pracovník ve chvíli, kdy nemůže svému klientovi pomoci. Pokud se 

s touto situací nedokáže vyrovnat a ona se opakuje, tak pracovník zažívá nepříjemné 
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emocionální pocity frustrace, která často směřuje k vyhoření. Syndromu vyhoření se budu 

věnovat v kapitole Pomáhající v ohrožení. 

Pomáhající profese mají svou stínovou stránku, což je pochopitelné, jelikož žijeme ve 

světě polarit (dobro – zlo, světlo – tma apod.). Géringová (GÉRINGOVÁ, 2011, s. 78–85) 

upozorňuje na to, že hlavním a oficiálním důvodem pro výkon pomáhající profese je touha 

pomáhat, ale v temné či stínové části duše se ukrývá jiná motivace: snaha vládnout a puzení 

k moci. Pomáhající odborník má možnost uplatňovat svou moc v zájmu vyššího dobra. Ti, 

kterým je pomáháno, si často stěžují na autoritativní chování pomáhajících. Kolují různé 

předsudky vůči chování a postupům sociálních pracovnic - inkvizitorek, psychoterapeutů-

pokrytců, lékařů-šarlatánů aj. Podle analytické psychologie je tedy jasné, že každá polarita má 

své dvě strany: světlo a stín. Stejné je to s pomáháním, které vychází z člověka jako osobnosti 

dvou polarit. V pomáhání tedy bude vždy existovat mocenský stín. 

Dalším negativním aspektem ve výkonu pomáhání je situace, kdy se pomáhající věnuje 

této činnosti proto, aby si uspokojil své touhy a potřeby. Nikoliv tedy, aby pomohl klientovi, 

ale sobě. Zde se již dostáváme k ,,syndromu pomáhajícího“, který bude vysvětlen ve třetí 

kapitole. 

Zajímavý pohled na pomáhání přináší na základě výzkumů Komárka Géringová (sec. 

cit. Komárek In: GÉRINGOVÁ, 2011, s. 103–107), když popisuje ontologický dluh. Tento 

fenomén poškozuje hlavně klienta, který je v pozici závislého a zároveň dlužníka na celý 

život. Pomáhající naopak získává svou hodnotu a prestiž v očích ostatních, a to na úkor 

klienta, kterému pomáhá. Komárek (sec. cit. In: GÉRINGOVÁ, 2011, s. 104) nazývá tento 

fenomén sociálním vampyrismem. Sám pomáhající má pocit dluhu k vztahově blízké osobě, 

a proto si vybral své zaměření. Stejně uvažuje Schmidbauer (sec. cit. In GÉRINGOVÁ, 2011, 

s. 105) o tom, že pomáhající splácí svůj dluh jakožto odmítané dítě svými chladnými rodiči. 

Tento dluh splácí společnosti prostřednictvím své profese. 

Odvrácená strana pomáhajících profesí by si jistě zasloužila další zkoumání. Myslím, 

že je stále co objevovat. A je nutné studenty a pracovníky, kteří se chtějí věnovat pomáhání 

nebo se mu již věnují, informovat o této stránce jejich profese. Pro jejich dobro i pro dobro 

jejich klientů. Následující část bude pojednávat o motivaci k pomáhání, která částečně vychází 
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i z informací, které byly předmětem této podkapitoly. Jak již bylo naznačeno, každá profese 

má svou světlou a stinnou stránku a jedna bez druhé nemohou existovat! 

1.4 Motivace k pomáhání 

Proč tedy někteří lidé pomáhají? Co je vede k tomu vykonávat profesi zaměřenou na 

pomoc lidem, která často ani nemá společenskou prestiž a dostatečné finanční ocenění? A je 

vůbec ,,normální“ chtít na plný úvazek pomáhat ostatním?! 

Přesně tyto otázky se snažím v této kapitole určitým způsobem zodpovědět. Myslím si, 

že je nutný komplexní pohled na celou osobnost pomáhajícího, jeho zjevnou i skrytou 

motivaci, zkušenosti z primární rodiny, hodnoty a další skryté vlivy. Bohužel jsem si vědoma, 

že není možné z důvodů tématu a rozsahu této práce vše podrobně rozpracovat, proto se nyní 

pokusím zdůraznit to, co považuji za nejdůležitější. Nebudu rozlišovat mezi světlou a stínovou 

či vědomou a nevědomou motivací. 

Při rozhodování o budoucím povolání nás ovlivňují naše postoje a hodnoty. Pomáhající 

je většinou osoba, která má ráda lidi a na základě svých morálních hodnot cítí, že je správné 

jim pomáhat. Sama se často rozhodne, že pro ni taková práce má jistý smysl. Může se stát 

dokonce smyslem jejího života, který už jí pak nepřipadá zbytečný. Svůj vliv na takto 

smýšlející osobu může mít také náboženské přesvědčení a víra. Dále může považovat takové 

povolání za prestižní a morálně dobře hodnocené společností. 

Určitým způsobem může být pomáhání revoltou vůči zkažené společnosti 

a nevyhovujícímu systému, který dostává lidi do situací, ve kterých si nevědí rady. Ti se pak 

obracejí na pomáhající, aby jim z jejich zoufalé situace pomohli. Není přehnané tvrdit, že tento 

uspěchaný svět zaměřený na výkon produkuje mnoho klientů pomáhajících profesí. 

Pomáhající chce tímto svým přispěním zlepšit situaci ve společnosti, státě, nebo dokonce ve 

světě (SCHMIDBAUER, 2008, s. 155–157). Na tomto místě se často objevuje určitý 

spasitelský komplex – potřeba zachránit někoho, nebo dokonce zachránit celý svět. 

Velkou motivací mohou být také rodiče nebo jiní příbuzní, kteří zasvětili svůj život 

pomáhání. Pomáhání je ,,nakažlivé“. Existují celé generace lékařů a učitelů v rodinách, ale 

nemusí se vždy jednat jen o volbu jednoho určitého povolání. Profesně pomáhat je možné 
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mnoha způsoby. Taková pomáhající rodina se může skládat z matky-učitelky, otce-lékaře, 

dcery-sociální pracovnice a syna záchranáře. 

Zůstaneme-li na poli dětství a rodiny, určitě je nutné opět připomenout neuspokojené 

potřeby a touhy z dětství, které se snaží pomáhající uspokojit ve své práci v kontaktu s klienty. 

Konečně může cítit, že k němu někdo vzhlíží a uznává ho. Někdy se objevuje snaha splatit 

dluh, něco napravit nebo zachránit alespoň klienta, když už jsme nezachránili rodiče, 

sourozence nebo jiné důležité osoby v našem životě (GÉRINGOVÁ, 2011, s. 116–117). 

V těchto souvislostech mě napadá otázka k zamyšlení, a to zda se nesnaží student pomáhající 

profese zachránit sám sebe. 

Již dříve jsem zmiňovala touhu pomáhajícího po moci. Mít moc a ovládat klienta a mít 

nad ním navrch patří k dalším z motivací. Stejně tak se může jednat o to mít legitimní 

potvrzení své moci – být potvrzen autoritou organizace a sám se stát autoritou pro své klienty. 

To vše zdánlivě působí jako jistota správného a dokonalého jednání, po kterém člověk může 

bažit (GÉRINGOVÁ, 2011, s. 79–84). 

Kdo další se ještě může stát pomáhajícím? Přece oběť! Osoba, která se sama ocitla 

v nepříznivé situaci, kdy potřebovala pomoc a byla závislá na pomoci druhého. Nyní už se do 

této situace dostat nechce a naopak chce být tím, kdo má kontrolu a moc – pomáhajícím 

(GÉRINGOVÁ, 2011, s. 30). Možné je ale i jiné vysvětlení. Třeba jen na vlastní kůži pocítila, 

jak moc je role pomáhajícího důležitá pro postiženého, a její altruistické smýšlení ji velí vydat 

se touto cestou. 

Tato úvaha by se mohla rozvíjet do nekonečna a stále by nás napadaly nové souvislosti 

nebo bychom nacházeli propojení mezi těmi již objevenými. Věřím, že nad touto otázkou – 

otázkou osobní motivace – by měl uvažovat každý pomáhající sám. Jen on sám může přesně 

odhalit, jak to s jeho motivacemi ve skutečnosti je. Na pomoc si může vzít psychoterapeuta, 

ale ta nejtěžší část úkolu spočívá na něm. 

Určité objevy ohledně motivace učinil Schmidbauer (SCHMIDBAUER, 2008), který 

zavedl pojem ,,syndrom pomocníka“. Tomuto tématu bude ještě v práci věnováno dost 

prostoru. Věřím, že syndrom pomocníka osvětluje mnohé, ale bádání rozhodně ještě není 

u konce. 
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1.5 Etika v pomáhajících profesích 

Většina pomáhajících profesí má své určité dokumenty, které charakterizují danou 

profesi, stejně jako osobnost pomáhajícího, a pravidla jeho etického chování. Jedná se o tzv. 

etické kodexy. Podle nich si můžeme vytvořit určitý profil pomáhajícího. Samozřejmě záleží 

na jeho specializaci. Pro mou budoucí kvalifikaci je nejvýznamnější Etický kodex sociálních 

pracovníků České republiky. Jeho úplné znění je možné najít nejen v elektronické podobě, ale 

je také součástí mnoha knih pojednávajících o sociální práci. Já jsem čerpala z knihy 

Havrdové (HAVRDOVÁ, 1999, s. 137–141). 

Pro sociálního pracovníka platí, že jakožto pomáhající respektuje jedinečnost každého 

člověka, jeho právo na seberealizaci, pomáhá klientům v rozvoji a při řešení konfliktních 

situací, dává přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy a služby 

poskytuje na nejvyšší odborné úrovni. Své klienty vede k vlastní odpovědnosti, chrání jejich 

důstojnost a lidská práva. Pomáhá všem klientům bez jakékoliv diskriminace a zajímá se 

o celou jejich bytost i přirozené prostředí. Sociální pracovník chrání klientovo soukromí 

a zachovává důvěrnost jeho sdělení. Podporuje klienty ve využívání služeb a dávek sociálního 

zabezpečení a poučuje je o povinnostech, které jim z jejich užívání vyplývají. Aktivně se snaží 

zapojit klienta do řešení jeho problémů. Se svými klienty jedná s účastí a empatií. Ve vztahu 

ke svému zaměstnavateli plní své povinnosti. Snaží se působit na sociální politiku a postupy 

ve svém zaměstnání, aby se zvýšila úroveň služeb poskytovaných klientům. Zkušenosti 

a znalosti svých kolegů a dalších odborníků respektuje a spolupracuje s nimi. S kolegy 

a zaměstnavateli diskutuje o etických tématech a jeho rozhodnutí mají být eticky podložená. 

Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti se snaží udržet a zvyšovat prestiž profese, stejně 

tak svou odbornou úroveň. Celoživotně se vzdělává a podrobuje výcviku, a to i za pomoci 

kolegů a jiných odborníků, kteří mu pomáhají rozšířit si znalosti. Stejně tak on své znalosti 

a dovednosti rozšiřuje dále a spolupracuje se školami. Má právo a povinnost vůči veřejnosti, 

kterou upozorňuje na porušování zákonů a usiluje o zlepšení sociálních podmínek a sociální 

spravedlnosti.  

Sociální pracovník má tedy odpovědnost vůči klientům, kolegům, zaměstnavatelům, 

profesní organizaci a celé společnosti. Někdy může dojít ke konfliktu mezi odpovědností vůči 

zaměstnavateli a vůči kolegům apod. Sociální pracovník se často nachází ve velmi složité 
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pozici. Aby se v určité situaci mohl zachovat nejlepším možným způsobem, je nutné, aby měl 

určité vlastnosti a dostatečně si uvědomoval svá silná a slabá místa. 

Kopřiva (KOPŘIVA, 2006, s. 90–91) ve své publikaci poznamenává, že kodexy 

bohužel nereagují na situaci, kdy pracovník není schopen některý z bodů splnit. Co má 

v takové situaci dělat? Řešením přeci není odsunout tuto svou ,,nedokonalost“ do pozadí 

a jednat tak, jakoby neexistovala. Autor by do etických kodexů zanesl ještě jednu zásadu: 

,,Pomáhající je připraven kdykoliv vnímat a akceptovat svou nedokonalost, slabost 

a zranitelnost, kterou pomáhání vyjevuje, a pomocí sebereflexe a supervize napomáhat vývoji 

k lepšímu stavu, než je ten současný.“ (KOPŘIVA, 2006, s. 91). Tato slova konečně poukazují 

na to, že pracovník se nemusí být schopen chovat vždy ideálně, správně, podle etického 

kodexu. Jsem velmi vděčná, že konečně někde mohu číst o nedokonalosti a nejen o tom, co má 

ideálně být. Nebylo by prospěšné, kdyby takto začínaly některé kodexy, publikace, přednášky? 

Dle mého názoru to jsou slova, která by často potřebovali připomenout nejen studenti 

pomáhajících oborů, ale i profesionálové, a to zejména proto, že studenti o sobě často 

pochybují a profesionálové naopak vidí svou dokonalost a nechtějí si připustit opak. 

Domnívám se, že určitá míra pochybností je naopak cestou k dalšímu růstu, který brání tomu, 

aby došlo ke stagnaci. 

V práci sociálního pracovníka jsou důležité také jeho kompetence. Podle Havrdové: 

,,Kompetence v praxi chápeme jako funkcionální projev dobře zvládané a uznávané 

profesionální role sociálního pracovníka, jejíž součástí jsou odborné znalosti, schopnost 

reflektovat adekvátně kontext a citlivě aplikovat hodnoty profese.“ (HAVRDOVÁ, 1999, s. 

42). Jako základní kompetence autorka uvádí: rozvíjet účinnou komunikaci, orientovat se 

a plánovat postup, podporovat a pomáhat k soběstačnosti, zasahovat a poskytovat služby, 

přispívat k práci organizace, odborně růst. 
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2 Klíčové vlastnosti 

Pro různá povolání jsou vhodné různé charakterové vlastnosti. V některých povoláních 

nemusí člověk mít dobré komunikační schopnosti, v jiných se bez nich naprosto neobejde. 

Pomáhající pracovník by měl dle mého názoru mít všechny následující vlastnosti a měl by si 

uvědomovat, jak ho jeho vlastnosti ve vykonávání profese ovlivňují. O tom, do jaké míry jsou 

následující vlastnosti neměnné, budu diskutovat při jejich bližším zkoumání. Předem 

upozorňuji na to, že některá témata následujících podkapitol se budou prolínat, neboť spolu 

velmi úzce souvisejí. 

2.1 Emoční inteligence 

Úmyslně jsem se jako první rozhodla věnovat emoční inteligenci, protože tato vlastnost 

je pro mě zásadní. Ještě stále žijeme ve světě, kde IQ – inteligenční kvocient – je společností 

vyzdvihován, a to přestože nás psychologové jako Daniel Goleman (GOLEMAN, 1997, s. 42–

53) přesvědčují o tom, že pro úspěch v životě je mnohem důležitější EQ – emocionální 

kvocient. 

Pod IQ spadá přemýšlení, sbírání faktů, logické rozhodování – schopnosti, které jsme 

si osvojili ve škole. Vyžadují čas a klid. EQ naopak žádný čas nevyžaduje, vyznačuje se 

okamžitým rozhodováním. Toto rozhodování nemusí být vždy přesné a správné. Přesto je 

nezbytné a slouží často k záchraně před nebezpečím. Takovým způsobem sloužilo např. 

pravěkému člověku, aby přežil útok šelmy a včas utekl (BROCKERT – BRAUNOVÁ, 1997, 

s. 17–18). 

Wilding (WILDING, 2010, s. 23–24) ve své publikaci správně uvádí, že v posledních 

letech začínají být pro zaměstnavatele důležité nejen tzv. tvrdé dovednosti, za které jsme na 

základě studia získali diplomy a certifikáty, ale také tzv. měkké dovednosti (soft skills). Mezi 

ně patří například schopnost dobře vycházet s lidmi, umět motivovat ostatní, úspěšně vést tým 

nebo být odolný v nepříznivých situacích. Takové požadavky často mají zaměstnavatelé na 

své budoucí zaměstnance. To, do jaké míry tyto požadavky mohou splnit, určuje právě jejich 

emoční inteligence. 

Žádný pomáhající se samozřejmě neobejde bez určitých intelektových schopností, 

přesto nemusí mít IQ těch nejvyšších hodnot a může práci vykonávat, ale pokud nemá 
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rozvinutou emoční inteligenci, není schopen adekvátně pomáhat lidem. Oba druhy inteligence 

se nevylučují, přesto se ale může stát, že velmi inteligentní člověk je velmi neobratný ve 

vztazích a při komunikaci s lidmi z důvodu nízké emoční inteligence. 

Jak definovat emoční inteligenci? To shrnuje Salovey (sec. Cit. Salovey In: 

GOLEMAN, 1997, s. 50–51) na základě typologie Gardnerovy personální inteligence. 

Schopnosti rozděluje do pěti oblastí: 1. Znalost vlastních emocí, 2. Zvládání emocí, 

3. Schopnost sám sebe motivovat, 4. Vnímavost k emocím jiných lidí, 5. Umění mezilidských 

vztahů. Podobným způsobem rozdělují oblasti emoční inteligence do pěti kategorií Wood a 

Tolley: sebeovládání, sebeuvědomění, motivace, empatie, sociální dovednosti (WOOD – 

TOLLEY, 2003, s. 7–8). Ne každý ovládá perfektně všechny uvedené oblasti. Přestože část 

schopností je vrozená, neznamená to, že na jejich vylepšování nemůžeme pracovat. Goleman 

(GOLEMAN, 1997, s. 51) zdůrazňuje, že se nikdy nepřestáváme učit, a pokud si vytvoříme 

správný návyk, jsme schopni vylepšit své schopnosti a změnit dokonce i hluboce zakořeněné 

zvyky z raného dětství (GOLEMAN, 1997, s. 206). 

Výše uvedené oblasti by měl pomáhající ovládat proto, aby byl ve své práci úspěšný 

a také prospěšný svým klientům. Pokud zná své emoce, může se předem připravit na to, co ho 

rozruší, a až tato skutečnost nastane, zvládne svou emoci správným způsobem tak, aby 

nepoškodil ani sebe, ani svého klienta či kolegu. Nejen proto, aby nepodlehl syndromu 

vyhoření, kterým se budu ještě podrobněji zabývat, je nutné mít schopnost sám sebe 

motivovat. Nejen k práci, ale také k relaxaci, výcviku, vzdělávání apod. Při setkání s klientem 

jako první většinou studujeme výraz jeho tváře a zároveň posloucháme jeho sdělení. Pokud 

není schopen mluvit nebo neví jak začít, pomůže nám dobře rozvinutá vnímavost k emocím 

druhých, která nám napoví, v jakém citovém rozpoložení se klient nachází, a my podle toho 

můžeme jednat. Umění mezilidských vztahů uplatňuje člověk nejen při práci s klienty, ale také 

s kolegy a samozřejmě ještě ve větší míře ve svém neprofesionálním životě. Jak vidíme, 

všechny složky emocionální inteligence jsou důležité a není možné jednu vyzdvihnout 

a ostatní odsunout do pozadí jako méně potřebné dovednosti. 

Emoce jsou samy o sobě velmi složité. Propojují se s myšlením, psychickými stavy, 

biologickým stavem a pohotovostí k jednání. Ve skutečnosti je od myšlení nelze oddělit 

a navíc mají vlastní logické principy, které svým rozumem můžeme pokládat za nelogické. 
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Tato oblast se označuje jako psychologika (logika emocí). Dále na nás působí nálady 

a temperament, což ještě rozšiřuje danou problematiku (BROCKERT – BRAUNOVÁ, 1997, 

s. 20–21). 

2.2 Sociální inteligence 

Dalším typem inteligence po obecné (IQ) a emocionální (EQ) inteligenci je sociální 

inteligence, která samozřejmě do určité míry souvisí s inteligencí emocionální. A opět zde 

platí, že jedinec s vysokým IQ nemusí mít zároveň také vysokou sociální inteligenci. L. L. 

Thustone (sec. cit. Thustone In: NAKONEČNÝ, 1997, s. 334–335) definoval sociální 

inteligenci jako schopnost řešit efektivně sociální problémy. Dle E. L. Thorndike (sec.cit. 

Thorndike In: NAKONEČNÝ, 1997, s. 335) dělíme sociální inteligenci do dvou složek: 

percepční a akční, neboli behaviorální. První složka se týká poznávání a zvolení vhodného 

chování, druhá se zaměřuje již na určité chování jedince. V praxi to znamená, že někteří lidé 

na základě percepční složky vědí, jak by se měli zachovat, ale nejsou schopni to provést 

z důvodu vnitřních bariér. 

Sociální inteligence zahrnuje různé sociální způsobilosti, mezi které patří např. 

schopnost motivovat druhého k činnosti, redukce jeho úzkosti nebo schopnost prodavače 

upoutat zákazníka (NAKONEČNÝ, 1997, s. 335). Pro pomáhajícího je sociální inteligence 

zajisté velmi důležitá, ale ne vždy může být její využití jen pozitivní. Člověk s rozvinutou 

sociální inteligencí může využít tuto schopnost nejen k pomáhání, ale také k tomu, aby ovládal 

jiné lidi a manipuloval jimi. 

2.3 Empatie 

Empatie neboli vcítění se do pocitů druhého člověka je další klíčovou vlastností pro 

pomáhajícího. Pomáhá nám pochopit, co se ve druhém člověku odehrává, a to nejen na 

základě jeho verbálního sdělení, ale také na základě neverbálních signálů, které registrujeme 

vědomě i nevědomě. Empatii tedy můžeme rozdělit na verbální a nonverbální. 

,,V obecném pohledu současná psychologie poukazuje na to, že empatie je úzce 

spojena s kompetencí člověka porozumět druhým lidem a komunikovat s nimi. Je základem 

uspokojivých interpersonálních vztahů, včetně těch nejdůvěrnějších, k nimž patří rodičovství, 

přátelství, partnerství či láska.“ (ZÁŠKODNÁ – MLČÁK, 2009, cit. s. 99). Empatie člověka 

motivuje, aby pomáhal druhým lidem, zároveň ho chrání, aby lidem neubližoval a neokrádal 
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je. Velmi pomáhá vedoucím pracovníkům, aby správně a úspěšně vedli své firmy a podřízené 

(ZÁŠKODNÁ – MLČÁK, 2009, s. 99–110). Usnadňuje práci pomáhajícím pracovníkům 

a všem profesionálům a laikům, kteří každodenně jednají s lidmi. Zde se ukazuje, že empatie 

patří do celého života člověka, a pokud je člověk touto schopností vybaven, prosperuje nejen 

v profesním, ale také v osobním životě. 

Jelikož se empatii věnuje mnoho oborů (psychologie, sociologie, teologie, 

ošetřovatelství aj.), vzniklo mnoho různých koncepcí. T. Wisenmanová (sec. cit. 

Wisenmanová In: ZÁŠKODNÁ – MLČÁK, 2009, s. 107) vymezila empatii čtyřmi atributy: 

,,1. Prožívání světa tak, jak ho prožívají druzí; 2. Porozumění aktuálním pocitům druhých; 

3. Přistupování k druhým bez předsudků (non-judgemental); 4. Sdělování porozumění druhým 

lidem.“ 

Wood a Tolley (WOOD, TOLLEY, 2003, cit. s. 76) rozdělují empatii do čtyř oblastí 

podobně: ,,citlivost a porozumění vůči druhým, zohledňování potřeb a zájmů druhých, 

podpora rozvoje druhých, sociálně politická orientace.“ Přestože je tedy empatie jednou ze 

složek emoční inteligence, i ona zahrnuje další spektrum oblastí. Jedná se tedy stále o širokou 

problematiku, která zahrnuje také příbuzný pojem sociální senzitivita jako schopnost rozumět 

myšlenkám a pocitům druhých lidí. (What is social sensitivity [online]. © 2013) 

,,Empatie pramení ze sebeuvědomění: čím otevřenější jsme k vlastním emocím, tím lépe 

dokážeme rozeznávat a chápat city ostatních.“ (GOLEMAN, 1997, cit. s. 99). Existují lidé, 

kterým chybí porozumění a empatie a city (vlastní i cizí) v nich vyvolávají rozpaky. Vše je 

způsobeno odlišným fungováním mozku. Porucha se nazývá alexithymie (GOLEMAN, 1997, 

tamtéž). Empatie také nejsou schopni psychopatické osobnosti. Obyčejní lidé jsou většinou 

schopni poznat, jak se druhý člověk cítí. Tuto schopnost si osvojujeme již od dětství. Empatie 

je v nás přímo geneticky zakódována (GOLEMAN, 1999, s. 105–106). 

Marin Hoffman (sec. Cit. Hoffman In: GOLEMAN, 1999, s. 107) předpokládá, že 

kořeny morálky jsou v empatii. Člověk soucítí s někým, kdo má bolest, a má touhu mu 

pomoci. Zároveň si představuje, že by se sám mohl ocitnout v podobné situaci, a to ho vede 

k morálnímu chování. Empatie tedy úzce souvisí s morálkou a altruismem. John Stuart Mill 

(sec. cit. Mill In: GOLEMAN, tamtéž) zkoumal empatický hněv, který se objevuje ve chvíli, 

kdy se člověk cítí ublíženě proto, že byl zraněn nebo poškozen někdo jiný, a touží po odplatě. 
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Záškodná a Mlčák (ZÁŠKODNÁ – MLČÁK, 2009, s. 142) rovněž uvádějí, že jedním 

z důsledků empatie je prosociální chování a altruismus. Tomuto tématu se ještě budu v práci 

věnovat podrobněji. 

Na závěr bych se ráda zamyslela nad tím, zda je možné se empatii naučit. Je jisté, že si 

ji osvojujeme hlavně v dětství, ale jsem toho názoru, že člověk se učí po celý život 

prostřednictvím svého okolí a svých zkušeností. Tudíž i empatie se dá určitým způsobem 

trénovat. Samozřejmě je jednodušší začít s nácvikem již v dětském věku, ale i dospělý (pokud 

není psychopatickou osobností nebo alexythimikem) může svou empatii postupně rozvíjet. Pro 

pomáhajícího by to dokonce měla být povinnost, protože jak jsem již zdůraznila dříve, bez 

empatie se ve své práci neobejde. Domnívám se, že rozvinutá schopnost empatie a také 

emoční inteligence obecně často vede jedince k tomu, aby si vybrali povolání, při kterém své 

schopnosti využijí v každodenním kontaktu s lidmi, při čemž se nemusí jednat pouze 

o pomáhající profese. 

V současné době se na základních školách učí děti empatii v rámci předmětu 

Osobnostní a sociální výchova nebo v rodinné či občanské výchově. Tento nový vzdělávací 

trend považuji za velmi přínosný. 

2.4 Typologie osobnosti 

Téma typologie osobnosti je předmětem mnoha zábavných testů v populárních 

časopisech a na internetu. Každý člověk si určitě již několik z nich vyplnil, aby zjistil, jaký 

vlastně je. V erudované psychologii se nabízí široká škála testů osobnosti. K nejznámějším 

autorům, kteří se tímto tématem zabývali, patří H. J. Eysenck, který ztotožňuje typ s pojmem 

vlastnost, švýcarský psychiatr C. G. Jung a jeho typologie postojů nebo klasické typy 

temperamentu vycházející z nevědeckého pojetí Hippokrata a Galena. 

2.4.1 Extraverze vs. introverze 

Oba pojmy vychází z typologie postojů C. G. Junga, který objevil, že někteří lidé jsou 

zaměřeni více na vztah k vnějšímu světu – extraverze, zatímco druzí lidé mají spíše vztah ke 

svému vnitřnímu životu – introverze. Introvertní člověk se pozná podle toho, že je zaměřený 

na sebe, málo přístupný, uzavřený, plachý, dává přednost samotě před společností a často je 

vzdálen skutečnosti a praktickému životu. Tento typ má čtyři varianty: myšlenková 

(intelektuál), citová (subjektivní pocity), počitková (senzitivní jedinec), intuitivní (snílek). 
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Extravertní člověk se živě zajímá o okolní svět, je otevřený, společenský, snadno komunikuje 

s lidmi a navazuje přátelství. Opět se vyskytují čtyři varianty: myšlenková (smysl pro praxi), 

citová (přebírá hotové normy a konvence), počitková (krajní realista), intuitivní (realistické 

plány). Eysenck Jungovu typologii považoval za spekulativní. Zachoval z ní pojmy introverze 

a extraverze. Oba typy představují krajní modelové případy a v čisté podobě nejsou četné 

(NAKONEČNÝ, 1997, s. 355). 

Goleman (GOLEMAN, 1997, s. 207) se zamýšlí nad tím, zda můžeme biologicky 

určené citové uspořádání změnit. Na základě výsledků Kaganových výzkumů (sec. cit. Kagan 

In: GOLEMAN, 1997, s. 207–218) je patrné, že povahové sklony jsou sice dány, ale emoční 

postoje získané v dětství je mohou zesilovat nebo zeslabovat. Nejvíce na děti mohou působit 

jejich rodiče. To oni mohou svou výchovou zapříčinit, aby dítě nebylo přespříliš plaché apod. 

Emoční návyky je možné ovlivnit samozřejmě i v dospělosti, ale již to není tak jednoduché 

jako v dětství. 

2.4.2 Dominance vs. submisivita 

,,Dominance je sklon ovládat druhé provázený vysokým stupněm egocentrického 

sebeprosazování.“ (HARTL – HARTLOVÁ, 2009, cit. s. 119). Opakem je submisivita, kterou 

stejný slovník definuje takto: ,,Tendence jedince podřizovat se, nechat se vést, ovládat.“ 

(HARTL – HARTLOVÁ, 2009, cit. s. 574). 

Když se zamýšlím nad tím, jaký by měl být pomáhající v souvislosti s těmito 

charakteristikami, není odpověď jednoznačná. Velmi dominantní osobnost není rozhodně 

žádoucí, protože takový člověk nebere v úvahu pocity a přání druhého. A právě empatické 

vcítění se do druhého a respektování jeho pocitů, názorů a hodnot je jednou z vlastností 

(nikoliv jedinou), která dělá pomáhajícího dobrým profesionálem. Určitá míra dominance je 

jistě zapotřebí v určitých situacích (a to nejen krizových), aby mohl pracovník efektivně 

zasáhnout a pomoci klientovi. Stanovení optimální míry dominance není jednoduché a bývá 

předmětem psychologického posuzování. 

Pomáhající by podle mého názoru rozhodně neměl být submisivní, protože by nebyl 

schopný vést klienty a navrhovat řešení jejich situace. V takovém případě by hrozilo, že se 

stane pouze ,,loutkou“ v rukou klienta. I v rámci organizace, ve které pomáhající pracuje, je 
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důležité, aby byl schopen samostatně vykonávat svou práci a nebyl závislý ve všem na vedení. 

Submisivita by tedy rozhodně mezi vlastnosti pomáhajícího patřit neměla. 

2.4.3 Stabilita a labilita osobnosti 

Temperament je další neméně důležitou složkou osobnosti. Odvozuje se od emocí, 

emoční vzrušivosti nebo vzrušivosti samotné. Klasické typy temperamentu vycházejí 

z nevědeckého pojetí Hippokrata a Galena. K jejich pojmenování došlo na základě 

pojmenování ,,tělesných šťáv“, přesto platí dodnes (NAKONEČNÝ, 1997, s. 349–350). Jsou 

to následující čtyři typy: sangvinik, flegmatik, melancholik a cholerik. Sangvinik je emočně 

vyrovnaný, přizpůsobivý, lehkovážný, veselý, nestálý optimista (emočně stabilní extrovert). 

Flegmatika charakterizuje vyrovnanost, navenek vypadá lhostejný, je stálý, klidný, pasivní 

(emočně stabilní introvert). Melancholik má hluboké prožitky smutku a pesimismu, touží po 

klidu, jeho city jsou trvalé (emočně labilní introvert). Cholerik často vybuchuje hněvem, jedná 

impulzivně a nerozvážně, je netrpělivý, panovačný a egocentrický (emočně labilní extravert).  

Eysenck propagoval silný vliv dědičnosti na osobnost. Za základní dimenze osobnosti, 

kromě již uvedené extraverze a introverze, považoval emoční labilitu (neuroticismus) 

a emoční stabilitu. Pro emočně labilitu je typické, že emoce lze vyvolat velmi snadno a 

probíhají velmi silně a nevyváženě. Lidé emočně labilní jsou přecitlivělí, úzkostní, neklidní až 

neurotičtí. Emoční stabilita znamená přiměřené emoční reakce a jejich vyrovnanost. Emočně 

stabilní jedinci reagují na slabé podněty slabou emocionální reakcí a na silné podněty silnou 

emocionální reakcí (NAKONEČNÝ, 1997, s. 199). Grafické znázornění této problematiky 

představuje příloha č. 10. 

Nyní bych se ráda ještě vrátila ke Golemanově pojetí emoční inteligence (GOLEMAN, 

1997, s. 114–115). S tou souvisí schopnost správně projevovat vlastní pocity. To, co se 

považuje za normu, určují pravidla dané společnosti, která se v různých kulturách liší. Tato 

pravidla se učíme jako malé děti. Např. se brzy naučíme poděkovat i za dárek od dědečka, 

který se nám ve skutečnosti nelíbí, ale maminka nám naznačila, že to musíme udělat, protože 

je to slušnost a my přece nechceme, aby byl dědeček smutný. Pokud pravidla správně 

dodržujeme, působíme na okolí optimálně. V případě, že ne, okolí bude reagovat negativními 

emocemi a dokonce můžeme být z určité aktivity či společnosti vyloučeni. To hrozí především 

lidem, kteří nejsou emočně stabilní. 
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2.4.4 Shrnutí problematiky 

Seznámili jsme se se základní typologií osobnosti. Nyní bych chtěla shrnout, které 

vlastnosti jsou pro pomáhajícího pozitivní a které naopak negativní. První složkou byla 

extraverze – introverze. Introvert musí pracovat na schopnosti komunikace s ostatními více 

než extravert, kterému je tato schopnost vlastní. Extravert se naopak musí naučit více se 

zamýšlet i nad svým vnitřním světem a zaměřit pozornost dovnitř, což je vlastní introvertovi. 

Dle mého názoru nezáleží příliš na tom, zda je člověk extravert nebo introvert, pokud zná sám 

sebe a umí se svými slabinami pracovat a své silné stránky využívat. 

Jak již bylo popsáno výše, pro submisivitu není v pomáhajících profesích vhodné 

místo. Pokud je jedinec submisivní, bude s touto vlastností jistě mít těžkosti. Naopak přílišná 

dominance působí rovněž negativně. Co se týká stability osobnosti, jistě by každý z nás 

preferoval stabilní osobnost pomáhajícího. Lépe působí, když své problémy svěřujeme 

někomu, kdo je vyrovnaný a může nám být vzorem, než neurotickému pomáhajícímu na 

pokraji nervového zhroucení. 

Nabízí se otázka, co když má pomáhající právě tyto negativní vlastnosti? Musí si zvolit 

jiné povolání? Věřím, že člověk je schopen se v průběhu celého svého života učit a pracovat 

sám na sobě, a proto nevylučuji možnost, že by někdo takový mohl působit jako pomáhající 

pracovník. Důležitá je ale právě ona ochota se svými slabinami pracovat. Pokud zde není, 

neměl by se takový člověk o pomáhání druhým vůbec pokoušet, protože tím může druhým 

velmi ublížit. Kromě toho většinou takoví lidé tím, že vykonávají náročné pomáhající 

povolání, ubližují především sami sobě, protože nezvládají nároky na ně kladené. 

 

2.5 Sociální apetence (prosociální chování, altruismus) 

Slovo apetence pochází z latinského appetentia, což znamená touha. Ve slovníku je 

definována jako ,,fáze touhy předcházející instinktivní jednání.“ (JANDOUREK, 2001, cit. s. 

31). V psychologii existují dva základní druhy vztahů ke světu: apetence a averze. Apetence 

znamená, že člověk je k něčemu nebo někomu přitahován a cítí se v dané situaci nebo s danou 

osobou příjemně. Averze naopak znamená odpuzování (NAKONEČNÝ, 1997, s. 249). Nás 

bude zajímat pojem sociální apetence, tedy to, jak je člověk přitahován k lidem. 
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Ráda bych věřila, že tuto vlastnost má každý, kdo se rozhodne pomáhat lidem. Jedná se 

zajisté o jednu z motivací, proč si student volí pro svá studia obor, který ho často finančně 

příliš nezabezpečí, ale přesto cítí potřebu ho studovat. Nejsem ale naivní a vím, že některá 

pomáhající povolání jistě přinášejí materiální nebo sociální prestiž, takže se najdou i tací, kteří 

je vykonávají i z těchto pohnutek a nejen proto, že mají rozvinuté prosociální chování.  

Prosociální jednání (altruismus) definuje Nakonečný (NAKONEČNÝ, 1997. cit. 

s. 337) jako ,,jednání ve prospěch druhé osoby, často spojené i s osobní obětí.“ Někdy se též 

označuje jako ,,pohotovost k pomoci“. K pomáhání u dětí často přispívá nápodoba chování 

modelové osoby, u dospělých pak vidina následné odměny, snaha o lepší hodnocení 

pozorovatelem a do určité míry působí také dimenze osobnosti (NAKONEČNÝ, 1997, 

tamtéž). 

Psychologický slovník (HARTL – HARTLOVÁ, 2009, cit. s. 33) ho charakterizuje 

jako: ,,nesobecký charakter mezilidských vztahů, láska pro blaho druhých; projevuje se 

myšlením, cítěním a jednáním, které bere ohled na ostatní lidi...“ 

Záškodná a Mlčák rozlišují ve své publikaci (ZÁŠKODNÁ – MLČÁK, 2009,  

s. 13 - 98) altruismus a prosociální chování jako dvě samostatné kategorie. Prosociální chování 

považují za široký pojem, pod který spadá pomáhání, sdílení, obětování se, poskytování 

útěchy aj. Prosociální chování je vždy takové jednání, kdy jednáme pro prospěch druhého 

nebo společnosti. Altruismus je naproti tomu pouze jedním z typů prosociálního chování. 

Altruismus je dobrovolným aktem, kdy druhému pomáháme, aniž abychom čekali 

nějaký zisk. Pomáháme bez ohledu na to, zda nás to stojí čas, peníze či energii. Mezi znaky 

alruismu souhrnně patří: dobrovolnost, užitek pro partnera, nezištnost, obětování vlastních 

nákladů (ZÁŠKODNÁ – MLČÁK, 2009, s. 16). Altruismus nemůžeme vidět pouze pozitivně. 

Některé motivace můžeme vysvětlovat egoisticky jako Bandura (in ZÁŠKODNÁ – MLČÁK, 

2009, cit. s. 42): ,,Starost o blaho druhých způsobují následující motivace: a) získat 

společenskou, materiální nebo vlastní odměnu za pomoc; b) vyhnout se společenskému, 

materiálnímu nebo vlastnímu trestu za neposkytnutí pomoci; c) uvolnit averzní nabuzení 

způsobené tím, že jste svědkem utrpení jiného.“ 
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Dle Triverse (sec. cit. Trivers In: PLHÁKOVÁ, 2005, s. 352) můžeme mluvit také 

o recipročním altruismu, při kterém člověk očekává, že ten, kterému pomohl, mu pomoc vrátí. 

Sociobiologie považuje altruismus za geneticky daný. Psychologové zdůrazňují také sociální 

a osobnostní proměnné (PLHÁKOVÁ, 2005, s. 353). Někteří se těmto sociálním dovednostem 

naučili v dětství a dospívání, jiní si potřebují doplnit vzdělání speciálním výcvikem 

v dospělosti. Jsou samozřejmě i tací, kteří tak jednají proto, aby se zalíbili společnosti (např. 

politici a celebrity, které přispívají na charitu). 

Rozlišit prosociální chováni od altruismu je složité. Proto se nyní budeme zabývat 

definicí prosociálního jednání, aby byl patrnější rozdíl. Prosociální chování je takové chování, 

kdy jednáme s cílem zlepšit situaci druhé osoby, přestože takto jednat nemusíme a tato činnost 

nám přinese určité náklady. Motivace je tedy podobná jako u altruismu. Rozdílné aspekty se 

objevují až u různých druhů prosociálního chování – např. zachránit topícího, přispět na 

charitu, doučovat spolužáka po té, co nás požádal učitel aj. Prosociální chování dělíme na 

spontánní a responzivní. Při spontánním chování sám jedinec aktivně nabízí pomoc někomu, 

kdo ji podle jeho přesvědčení potřebuje. Responzivní chování je odpovědí na žádost o pomoc. 

Podle časové lhůty dělíme prosociální chování na jednorázové, krátkodobé, dlouhodobé 

(ZÁŠKODNÁ – MLČÁK, 2009, s. 49). 

Pro pomáhání existují rozličné důvody (ZÁŠKODNÁ – MLČÁK, 2009, cit. s. 55): 

- ,,Pomáhání jako důsledek internalizace norem a hodnot; 

- Pomáhání jako výsledek analýzy nákladů – zisku; 

- Pomáhání jako projev empaticko-altruistického motivu; 

- Pomáhání jako proces řešení problému.“ 

To by si měl uvědomit každý pomáhající a sám pro sebe si odpovědět, proč on sám 

osobně pomáhá a jakou má motivaci. 

2.6 Sociální obratnost 

,,V interpersonálních interakcích se uplatňuje sociální obratnost (,,social skill“ – M. 

Argyle, 1968), tj. způsobilost vést a rozvíjet určitou smysluplnou interakci, která je analogická 

motorickým dovednostem při nějaké pracovní nebo sportovní činnosti.“ (NAKONEČNÝ, 
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1997, cit. s. 334). Nebo jednodušší definice pojmu: ,,Sociální obratnost je způsobilost 

kontrolovat danou sociální interakci.“ (NAKONEČNÝ, 1997, cit. tamtéž). 

Při kontaktu s druhým člověkem neustále vyhodnocujeme informace a rozhodujeme se 

o dalším postupu, abychom dosáhli námi vytyčeného cíle. Pokud je člověk sociáně obratný, ví, 

jakým způsobem se chovat k druhému: vstřícně, přátelsky, vřele, mluvit s úsměvem a hledět 

do očí atd. Dobře zvoleným chování může ovlivňovat rozpoložení druhého člověka a měnit 

emoční vztahy. Není třeba zdůrazňovat, že sociální obratnost je pro pomáhajícího velkým 

přínosem. 

Pro sociální obratnost je nepostradatelná sociální inteligence, tyto dva pojmy spolu 

velmi úzce souvisí a v publikacích se někdy také zaměňují. Např. tam, kde M. Argyle používá 

pojem sociální obratnost, tam L. L. Thurstone mluví o sociální inteligenci (NAKONEČNÝ, 

1997, s. 334–335). Není účelem této práce zabývat se tímto tématem do hloubky, přesto jsem 

považovala za nutné poukázat na tento rozpor. 

2.7 Komunikační schopnosti 

Domnívám se, že komunikace je základem všech vztahů. Není to jen ,,proces 

předávání informací“, jak definuje slovník (JANDOUREK, 2001, cit. s. 126). Pomocí 

komunikace poznáváme druhého, odhalujeme mu sami sebe a vytváříme si vzájemný vztah. 

Mezilidská komunikace probíhá na verbální i na neverbální úrovni. Pomáhající by měl být 

schopen komunikovat a analyzovat jak slovní, tak mimoslovní signály klienta. 

Komunikačním schopnostem a dovednostem se stejně jako asertivitě věnuje mnoho 

publikací. Každý tedy může své schopnosti zdokonalovat. Opět se jedná o dovednost, kterou 

se můžeme učit i v dospělosti, pokud nemáme dobré základy z dětství. V této podkapitole 

připomenu jen ty nejdůležitější zásady, které se týkají komunikace pro pomáhající. 

Zpočátku si musíme uvědomit, že komunikujeme neustále. I když zarytě mlčíme, něco 

tím druhému sdělujeme. Zda bude naše komunikace úspěšná, je zcela na nás. Druhý člověk má 

své vlastnosti, ty ale nemůžeme měnit, proto neseme odpovědnost za úspěch pouze my. Pro 

upevnění vztahu s člověkem, který nás poslouchá, používáme oslovení, otázky a první osobu 

množného čísla (zopakujme si). Vnitřní porozumění zlepšuje to, když je na nás znatelný 

zájem, upřímnost a otevřenost a trpělivost při naslouchání (ŠPAČKOVÁ, 2009, s. 19–22). 
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Jelikož jsme již zdůraznili to, že mluvíme i mlčením, je jisté, že ke komunikaci patří 

náš vzhled (ŠPAČKOVÁ, 2009, s. 44–53). Pomáhající by o sebe měl dbát a pečovat, měl by 

působit upraveně, solidně a odpočatě. Jen tak může udělat dojem na klienta a vzbudit v něm 

důvěru. Komunikaci ovlivňuje i to, jak vypadáme a jak se cítíme. 

Mezi sociálně komunikační dovednosti patří: ,,vzájemné poznávání, důvěra, vytváření 

příznivé emoční atmosféry, poskytování podpory a pomoci, projevování tolerance 

i odpovědnost.“ (HAVLÍK – VURM, 2004, cit. s. 31). Všechny tyto dovednosti by měl 

pomáhající neustále rozvíjet, např. formou sociálně psychologického výcviku. 

Nepovažuji za nutné zmiňovat se o etiketě podávání ruky, pozdravu apod., protože to 

není účelem této práce. Ráda bych se zaměřila na dvě velmi důležité komunikační schopnosti 

pomáhajícího: umění mluvit a aktivní naslouchání. Aktivně nasloucháme tak, že je naše 

pozornost i pohled upřen na klienta, občas dáme hlavou nebo jiným neverbálním úkonem 

znamení, že souhlasíme. Také občas položíme otázku, abychom klienta usměrnili. Souhlas 

vyjadřujeme i verbálně (,,rozumím“, ,,chápu“). Po celou dobu používáme mimiku a také 

empatické projevy. Pomáhající také v rozhovoru opakuje někdy myšlenky klienta, aby ho 

ujistil, že opravdu poslouchá nebo aby ujistil sám sebe, že dobře rozumí. Někdy použije reflexi 

– interpretaci klientových slov – aby klient potvrdil správnost nebo nesprávnost tvrzení. 

V závěru rozhovoru je dobré shrnout, co bylo řečeno (KŘIVOHLAVÝ, 1995, s. 67–71). 

S nasloucháním souvisejí také komunikační zlozvyky, kterých by se měl pomáhající 

vyvarovat (Komunikační dovednosti, 2004, s. 13). K nejčastějším prohřeškům patří ,,čtení 

myšlenek“ a domýšlení toho, co nám klient neřekl. Abychom tomuto zlozvyku předešli, je 

vhodné pokládat otázky a ujišťovat se, co klient doopravdy sděluje a jak to myslí. Dále se 

musíme vyvarovat častého přerušování klienta a skákání do řeči. V případě, že nereagujeme na 

to, co nám klient říká, a nedáváme mu zpětnou vazbu, může mít pocit, že nás jeho problém 

nezajímá. Zájem tedy musíme vyjadřovat verbálně i neverbálně, a to po celou dobu. 

S neverbální komunikací souvisí také neverbální odmítání druhého, které se projevuje 

pohledem někam jinam nebo odvrácením těla. Klient čte nejen slovní, ale také mimoslovní 

signály. 

Umění mluvit jsme si pravděpodobně osvojili v dětství i v dospělosti lépe než umění 

naslouchat. Přesto si s lidmi často nerozumíme. Proto je dobré dodržovat určitá pravidla. Vždy 
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volíme slova, kterým klient rozumí (na základě věku, vývoje apod.). Věty by měly být 

jednoduché a spíše kratší. Nutná je logická návaznost vět a zachovávání přestávek v řeči 

v případě, že měníme téma. Sdělení musí být výstižné. Klienta nezahlcujeme zcela zbytečně 

množstvím slov. Naše slova by měla klienta povzbudit a motivovat k činnosti. Samozřejmostí 

je, že vždy zachováváme respekt a úctu, jednáme vlídně, laskavě, slušně a přátelsky. 

(KŘIVOHLAVÝ, 1995, s. 75–78). 

I na tomto místě je dobré uvědomit si možné zlozvyky, jako je nepřímé vyjadřování 

citů, kdy nesdělujeme, co si skutečně myslíme a snažíme se k vyjádření dojít oklikou apod. 

Velkým prohřeškem je neupřímnost, zatajování a zkreslování za účelem osobního prospěchu. 

Sdělovat klientovi nejasná a nekonkrétní sdělení může vést také k nedorozumění a domýšlení 

ze strany klienta. Vyvarovat se musíme také přehánění a nadsázky. Nevhodné je rovněž 

značkovat neboli nálepkovat klienta. V hovoru je nutné nezobecňovat přespříliš. V případě, že 

proto nemáme důkazy, není možné obviňovat druhé z jiného úmyslu. Na závěr chci ještě 

upozornit na to, že velmi nevhodné je, pokud nesladíme slovní a mimoslovní význam, utíkáme 

od tématu nebo emočně reagujeme příliš přehnaně (Komunikační dovednosti, 2004, s. 13–14). 

Důležité místo v rozhovoru patří sledování neverbálních projevů klienta. Sledujeme 

jeho pohledy, různé viditelné fyziologické změny jako zrudnutí kůže, třas rukou či pocení, 

dále jeho proxemiku, haptiku, posturologii apod. O člověku nám mnoho poví také jeho 

celkový vzhled, popř. prostředí, ve kterém žije, pokud se s ním setkáváme u něj doma 

(HAVLÍK – VURM, 2004, s. 38–39). 

V rámci komunikačních dovedností v odborném pomáhání je považován za evropskou 

normu pro lékaře a ošetřující personál tzv. Maastrichtský anamnestický a poradenský postup. 

Obsahuje dovednosti nezbytné pro výkon léčebné a ošetřovatelské praxe. Věnuje se 

dovednostem mezilidského vztahu (např. umění povzbudit vzájemnou komunikaci nebo 

přiměřené emoční reakce), komunikačním dovednostem (např. poskytování informací po 

malých dávkách, komunikovat srozumitelným způsobem). Věřím, že tento dokument, který 

naleznete v příloze č. 11, může být inspirující i pro nelékařské pomáhající profese. 

Považuji za prospěšné, aby si pomáhající uvědomil, že komunikovat s klientem 

můžeme různými způsoby. Někdy dává pomáhající méně či více důrazné instrukce formou 
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příkazu, zákazu, doporučení či rady. Často pouze vyjadřuje své stanovisko v podobě 

komentáře. Nejčastěji pomáhající pokládá otázky, které slouží nejen ke zjištění aktuální 

situace, ale také k tomu, abychom klienta vedli k určitému cíli. Posledním způsobem je 

rezonance, při které klientovi opakujeme jeho sdělení a tím mu ukazujeme, že ho posloucháme 

a chápeme (Komunikační dovednosti, 2004, s. 11). 

S komunikací souvisí samozřejmě umění rozhovoru, schopnost pokládat správné 

otázky, níže probíraná asertivita a další témata. Rozsah této práce neumožňuje, abychom se 

jim věnovali, a proto odkazuji na literaturu uvedenou v závěru práce a na další odbornou 

literaturu dostupnou v knihkupectvích a knihovnách. 

2.8 Odolnost vůči stresu 

Tato vlastnost není klíčová jen pro pomáhajícího, ale vlastně pro každého pracujícího 

člověka v současné urychlené době a možná, že stresováni jsou i ti, kteří nepracují, ať už 

z důvodu studia, výchovy dětí nebo proto, že práci nemohou nalézt. Stres jakoby se postupně 

stával součástí každodenního života. Ve skutečnosti je součástí našich životů, ale měl by do 

nich patřit v přiměřené míře. 

O stresu obecně bude pojednávat část kapitoly Pomáhající v ohrožení, proto se nyní 

zaměříme spíš na to, jak si pěstovat odolnost. Američané Meyer Friendman a Ray Rosenman 

(sec. Cit. Friendman, Rosenman In: RENAUDOVÁ, 1993, s. 29) charakterizovali dva typy 

chování: typ A a typ B. Typ A je snadno podrážděný během okamžiku, mluví často velmi 

rychle, skáče ostatním do řeči a ani chvilku neposedí. Typ B je klidný, rozvážný, vydrží sedět 

po celou dobu v křesle a poslouchat. První typ je více náchylný k tomu, aby ho zahltil stres. 

Druhý typ může také propadnout stresové reakci, ale většinou až při větší zátěži. Toto 

pozorování nabývá na důležitosti ve chvíli, kdy si uvědomíme, že stres zaplavuje celé naše 

tělo a vážně nám škodí. Přemíra stresu přispívá ke vzniku mnoha onemocnění. Např. při 

prevenci kardiovaskulárních chorob se vždy uvádí kromě dietních doporučení i omezení 

stresu. 

Odolnost vůči stresu je u určitých jedinců různá. Na to, jak moc stresu podléháme, mají 

vliv vrozené a naučené faktory (PRAŠKO – PRAŠKOVÁ, 2001, s. 38 –39). Vrozené faktory 

ovlivňuje například to, jaké jsme prožili dětství. Ale to neznamená, že každý, kdo prožil 

obtížné dětství, je méně odolný vůči stresu. Citlivost ke stresu mají děti s minimální 
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mozkovou dysfunkcí (nyní se používá termín ADHD/ADD), rovněž děti a dospělí s určitým 

temperamentem. Naučeným faktorem je vše, co jsme se od dětství do dneška naučili. Patří sem 

naše hodnoty, postoje, předsudky, způsoby reagování na určité situace apod. Naučili jsme se 

určité strategie chování, stejně tak jako jsme začali věřit nebo nevěřit ve své schopnosti řešit 

určité problémy. Mechanismy, které nám škodí, se můžeme opět v dospělosti odnaučit, pokud 

si je uvědomíme. 

Jak by měl tedy člověk jednat, aby tuto situaci zvládl? Prvním krokem bude 

sebepoznání, vědět, jaký jsem typ, jakou mám povahu, kde jsou má slabá místa. S těmi je pak 

dobré dále pracovat. Není možné se zde zabývat všemi technikami, které pomáhají zvládat 

stres. Při větším zájmu o tuto problematiku doporučuji publikace věnující se stresu v seznamu 

použitých zdrojů na konci práce. Na tomto místě připomenu jen určité základy. 

Pokud se člověk cítí zahlcený stresem ve svém životě, může tomu podléhat a nesnažit 

se to změnit. Uvědomělý člověk (pomáhající) se o změnu určitě pokusí. Jak situaci řešit? 

Praško a Prašková (PRAŠKO – PRAŠKOVÁ, 2001, s. 64) uvádějí tři základní přístupy: 

1. Změnit stresující situaci (odejdu z práce, začnu cvičit apod.), 2. Naučit se zvládat situaci 

(naučit se odmítat, pořídit si diář), 3. Změnit svůj pohled na situaci (vidět ji z více úhlů 

pohledu). 

Velmi důležitý je pozitivní přístup a optimismus. Člověk by také měl mít své priority 

a zásady a umět říkat ne. Toto umění bude ještě rozebráno v části o asertivitě. Většině lidí 

vyhovuje vést si diář a mít tak přehled o všech svých aktivitách. Neméně důležitá je relaxace. 

Nemusí se jednat přímo o meditaci či cvičení jógy, někdy postačí procházka v přírodě, jindy 

rychlý běh nebo lekce tance. Relaxovat je samozřejmě možné i s knihou nebo u pěkného 

filmu. Každý by si měl najít to, co mu vyhovuje. 

Ať už jsme sebevíc ve stresu, neměli bychom zapomínat na jídlo a pitný režim. Naše 

tělo by nemělo trpět. I o něj musíme pečovat, protože jak již bylo řečeno výše, pomáhající 

používá při práci celou svou osobnost a ta zahrnuje i tělesnou schránku. Vliv stresu na zdraví 

už snad nemusím podruhé zmiňovat. Rovněž bychom neměli dopustit, aby nám pracovní stres 

narušoval osobní a rodinný život – to pak bývá dalším zdrojem stresu. 
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Na závěr bych ráda upozornila na to, že stres není jen škodlivý. Určitá míra stresu 

jedince zdravě motivuje k tomu, aby splnil nějaký úkol, naučil se na zkoušku apod. Stres může 

tedy působit i jako náš pomocník, nesmí ho být ale přespříliš.  

2.9 Asertivita 

Následující téma je poslední dobou velmi diskutované v různých odborných i laických 

kruzích. Vycházejí populárně naučné publikace, které se zaměřují na to, jak být asertivní 

v manželství, v zaměstnání, jak být asertivní ženou apod. Co tedy ale znamená být asertivní? 

Termín je odvozen z latinského slova assero (-ere). Které znamená prohlašovat někoho 

za svobodného a zároveň také přivlastňovat si něco. Oba překlady plně vystihují význam, 

jelikož asertivita nás osvobozuje z pasivního podřízeného postoje a dává nám možnost 

prosadit (přivlastnit si zpět) svá práva. Často se asertivita překládá jako zdravé 

sebeprosazování s ohledem na zájmy druhých (NOVÁK, 2012, s. 22–23). 

V asertivitě se rozlišují čtyři základní komunikační styly: pasivní, agresivní, asertivní a 

manipulativní. Pasivní člověk se přizpůsobuje ostatním, nikdy nevyjadřuje své požadavky a 

nároky, často je nespokojený a naštvaný především proto, že není schopen se bránit a ohradit 

proti ostatním. Agresivní člověk naproti tomu prosazuje své názory a zájmy bezohledně a za 

každou cenu. Asertivní jedinec umí jasně říct ostatním, co chce, umí požádat o laskavost, a 

přesto respektuje názory druhých i případné odmítnutí, zároveň umí naslouchat druhým a 

respektuje je. Asertivita má vliv na celou osobnost člověka. Asertivní jedinec je zdravě 

sebevědomý, zná své slabiny a nepopírá je. Zároveň respektuje slabiny a chyby ostatních lidí 

(NOVÁK, 2012, s. 24–28). Protikladem asertivity je manipulace, při které se snažíme jedince 

nebo skupinu ovlivnit tak, aby se zachovali podle našeho záměru. Styly manipulátorů jsou 

různé a velmi důmyslné. Někdy jedinec vůbec netuší, že je manipulován. Manipulovat 

můžeme agresivně, vlídně, citovým vydíráním, moralizováním apod. (NOVÁK, 2012, s. 31–

43). 

Součástí asertivity jsou asertivní práva, která jsou zároveň součástí lidských práv. Mezi 

asertivní práva patří (NOVÁK – CAPPONI, 2012, cit. s.42–48): 1. Právo posuzovat své 

chování, myšlenky a emoce a nést za ně i za jejich důsledky odpovědnost, 2. právo nenabízet 

žádné výmluvy či omluvy za naše chování, 3. právo posoudit, nakolik jsme zodpovědní za 

problémy druhých, 4. právo změnit svůj názor, 5. právo dělat chyby a být za ně zodpovědní, 
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6. právo říci: ,,Já nevím.“, 7. právo být nezávislý na tom, co si myslí ostatní, 8. právo dělat 

nelogická rozhodnutí, 9. právo říci: ,,Já nerozumím.“, 10. právo říci: ,,Je mi to jedno.“ 

Kromě asertivních práv existují také asertivní zásady a povinnosti (NOVÁK, 2012, cit. 

s. 59): 

 ,,Konrolovat své emoce, nebýt jen uzlíček citů. 

 Respektovat osobní práva druhého. 

 Jasně vyjadřovat své pocity. 

 Reálně vnímat sebe i druhé...“  

Pro praxi jsou nejdůležitější asertivní techniky (NOVÁK, M. 2012, s. 63–113). 

K nejznámějším patří bezpochyby prosazování oprávněného zájmu technikou nazvanou 

Přeskakující (zaseklá) gramodeska. Při této technice neustále opakujeme svůj požadavek, ať 

už nám druhý říká cokoliv, na jeho slova nereagujeme. Další technikou je umění odmítnout 

neoprávněný požadavek, což praktikujeme tak, že neustále říkáme ne. Můžeme také použít 

metodu otevřených dveří v případě, že nás někdo kritizuje a my danou kritiku přeznačíme tím, 

že souhlasíme, s čím můžeme, a nebráníme se ani neospravedlňujeme. V případě kritiky 

můžeme také použít techniku dotazování se na negativa a nechat tak kritizujícího, aby se ze 

svého rozpoložení ,,vymluvil“. Důležité je také umět požádat o laskavost či dosáhnout 

asertivního kompromisu, asetivně kritizovat a s kritikou se vyrovnávat. Jelikož není možné se 

všemi technikami zabývat podrobně, opět odkazuji na použitou literaturu uvedenou v závěru 

práce. 

Asertivní výcviky i publikace mohou člověka asertivitě naučit, pokud opravdu sám 

chce. Důležité je vše si ověřit a vyzkoušet v praxi. Bylo by rozhodně skvělé, kdyby asertivitu 

ovládal každý, ale to je bohužel přehnaný požadavek. Přesto bych kladla tento požadavek 

alespoň na pomáhající pracovníky, nejlépe už na studenty, kteří se připravují na profesioánlní 

dráhu pomáhajícího. Asertivita jim při jednání s klienty, pacienty i kolegy rozhodně usnadní 

život. A může také zabránit mnoha negativním pocitům, přetíženosti, stresu, syndromu 

vyhoření nebo dokonce tomu, že se pomáhající pod tlakem všech nezvládnutých emocí 

z neúspěšných komunikací a interakcí s klienty rozhodne pro změnu profese. 
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3 Pomáhající v ohrožení 

Pomáhání bychom označili za veskrze pozitivní jev, přesto anebo možná právě proto je 

pomáhající člověk ohrožen při výkonu svého povolání mnoha negativními jevy. Při své profesi 

se velmi často potýká s mnoha různými emocemi, ať už vlastními, nebo klientů. Tyto emoce 

musí umět zpracovat. Nezpracované negativní emoce mohou vyústit v agresivní chování 

pracovníka či klienta. Tak jako na většinu zaměstnaných lidí v současné době na něj často 

útočí stres. Nejen díky stresu a nahromaděným negativním emocím je ohrožen také 

syndromem vyhoření. V případě, že všechny předchozí jevy dokáže zvládnout, pořád ještě 

může působit zjevně nebo i velmi skrytě ,,syndrom pomocníka“. 

Škála negativních jevů je tedy opravdu pestrá. Cílem této kapitoly je vytvořit přehled 

rizikových jevů, nastínit jejich možné působení a vliv na pomáhajícího a nabídnout nejen 

možnosti intervence, ale především možnosti prevence. Preventivní postupy se u mnoha témat 

budou překrývat, proto se domnívám, že dané techniky je dobré ovládnout, protože jsou 

využitelné ve více oblastech profesního života. Rovněž mohou zlepšit osobní život, což může 

zpětně ovlivnit i pohodu v životě profesním. 

Osobnostní charakteristiky jedince jsou zásadní pro vznik všech následujících 

negativních jevů a syndromů. 

3.1 Působení emocí 

V každém okamžiku svého života prožíváme nějakou emoci. Některé z nich si 

uvědomujeme, jiné ne. Většinou si uvědomujeme jen ty emoce, které jsou intenzivní, 

a ostatním nevěnujeme pozornost. V určitém emočním rozpoložení se nicméně nacházíme 

neustále. Emoce jsou jedním z psychických jevů, které zkoumá obecná psychologie. Slaměník 

(SLAMĚNÍK, 2011, cit. s. 9) uvádí: ,,Současné pojetí emocí vychází z relativně samostatného 

emočního systému, který je chápán jako integrální součást psychických jevů a který většinou 

sestává ze čtyř komponent: 

 podnětové situace, která vyvolává emoční reakci 

 vědomého prožitku v zásadě pozitivního nebo negativního ladění 

 



37 

 tělového stavu fyziologického arousalu (aktivace), navozeného autonomním nervovým 

systémem a žlázami s vnitřní sekrecí 

 chování, které je emocí vyvoláno.“ 

Autor (SLAMĚNÍK, 2011, s. 10–12) shrnuje, že emoce se dělí na vyšší a nižší, 

přičemž nižší emoce má člověk společné se zvířaty a vyšších je schopen pouze člověk. Mezi 

šest základních emocí, které popsal Tomkins (sec. Cit. Tomkins In: SLAMĚNÍK, 2011, s. 11) 

patří: hněv, znechucení, strach, štěstí, smutek a překvapení. Existují také složitější emoce, 

které se nazývají sociální (např. láska, žárlivost, závist). Rozlišují se také afekty, silné emoční 

reakce se zřetelnými fyziologickými projevy, a nálady, což jsou emoce, které trvají po delší 

dobu (SLAMĚNÍK, 2011, tamtéž). 

Jelikož pomáhající pracuje s lidmi a ti se vyznačují tím, že neustále prožívají nějaké 

emoce, je pomáhající profese místem, kde se setkáváme s mnoha emocemi – s emocemi 

našich klientů, jejich rodin či přátel a také s vlastními emocemi. Emoce klienta působí na 

pomáhajícího a naopak. Je nutné zdůraznit, že se často nejedná jen o pozitivní emoce. Jelikož 

se tato kapitola věnuje jevům, které ohrožují pomáhajícího, nebudu se na tomto místě věnovat 

pozitivním emocím. 

Při posuzování emocí, jak upozorňuje Slaměník (SLAMĚNÍK, 2011, s. 38–47), je také 

nutné brát ohled na kulturu, ze které jedinec pochází, protože ta určuje, jakým způsobem bude 

emoce projevovat a jak na ně bude reagovat. Projevování emocí se v publikacích často 

označuje pojmem emocionální expresivita. Je to základní lidská vlastnost projevovat své 

emoce neverbálním způsobem (výraz obličeje aj.). Umět tyto projevy emocí číst je velmi 

důležité pro pomáhajícího, který se často při vykonávání své profese může setkat s klienty 

z odlišných kulturních prostředí a měl by být schopen s nimi komunikovat a rozumět nejen 

jejich slovním, ale také mimoslovním výrazům. 

Je nutné si uvědomit, že každý člověk určitým způsobem své emoce více či méně 

úspěšně kontroluje. Slaměník (SLAMĚNÍK, 2011, s. 48–57) o tomto jevu píše jako o regulaci 

emocí nebo emoční regulaci, která spočívá ve snaze o udržení, zesílení nebo utlumení emocí a 

jejich vnějších projevů. To se děje nejen ve společnosti ostatních lidí, ale také o samotě. O 

samotě člověk nejčastěji utlumuje své negativní emoce, které mu ubližují a škodí. Ve 

společnosti tlumí emoce, které považuje za nevhodné projevu v daném prostředí, ať už 
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z důvodu zachování společenské etikety, prestiže, studu nebo z jiného důvodu. Celkově se 

psychologové mnohem více zabývají zeslabováním emocí, a to především těch negativních. 

Emoce vznikají v důsledku reakce na určitou událost, kterou jsme ohodnotili jako 

pozitivní či negativní. Následuje příslušné prožívání dané emoce. V případě, že daná událost 

pro nás nabude opačného významu, změní se i příslušná emoce. Dochází k přehodnocení celé 

situace a tím i emocí. Tato teorie se nazývá teorií přehodnocení a Slaměník (SLAMĚNÍK, 

2011, s. 49–51) ji uvádí jako jednu z možností emoční regulace. Další možností je sociální 

srovnávání směrem dolů, kdy se například člověk srovnává s někým, kde je na tom ještě hůře, 

nebo obranné mechanismy jako racionalizace a bagatelizace. Ohodnocení situace nemusí ale 

pocházet jen ze strany jedince, ale může být také důsledkem vnějších vlivů (vliv rodičů či 

jiných blízkých osob). Rovněž se používá technika přesměrování pozornosti (SLAMĚNÍK, 

2011, s. 51). V rámci regulace emocí je možné zaměřit se na dva aspekty: první je kontrola 

nad tím, jak prožíváme emoce, a druhá je kontrola nad jejich vnějším projevem. Rozpoznat, 

zda jsou emoce předstírané či opravdové, by se měl učit každý pomáhající. Samozřejmě i on 

by si měl uvědomit situace, kdy sám reguluje své emoce. V případě, že někdy musí některé 

silné negativní emoce utlumit, neznamená to, že by měl na danou situaci zapomenout a už 

nikdy se k ní nevracet. Opět zdůrazňuji, že silné negativní emoce je nutné zpracovat, protože 

jinak ovlivňují osobní i profesní život pomáhajícího. 

Dva lidé v sociální interakci se emočně ovlivňují mnoha způsoby: jedním z nich je 

emoční nákaza, kdy se emoce přenese z jednoho člověka na druhého. Další možností je 

sociální nákaza, kdy jedinec přijme vyhodnocení někoho zkušenějšího nebo autority (např. 

dítě se řídí dospělým). Poslední možností je interpersonální posílení, kdy přenos emocí je 

důsledkem působení chování druhého (např. pláč dítěte – obavy matky). Podrobněji o tom píše 

Slaměník (SLAMĚNÍK, 2011, s. 121–123), ze kterého jsou čerpány i příslušné příklady. 

Uvedené typy emočního ovlivnění dle mého názoru mohou nastat i ve vztahu pomáhající – 

klient, a proto se o nich na tomto místě zmiňuji. 

Než přejdu k práci s emocemi, ještě bych se ráda pozastavila nad jedním fenoménem, 

který jsem vypozorovala v praktickém životě v interakci se svým sociálním prostředím. 

Většina lidí z mého okolí nejčastěji mluví o negativních emocích, negativních zážitcích 

a problémech. Samozřejmě občas mluví také o příjemných zážitcích a ve tváři se jim zračí 
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pozitivní emoce, ale když to srovnávám, tak v konverzaci s nimi se vyskytuje opravdu více 

slov a emocí negativních. Často jsem uvažovala o tom, zda jsou jejich životy opravdu špatné 

a neúspěšné, když neustále mluví negativně a o negativních emocích. Došla jsem k závěru, že 

to není tím, že by jejich život byl doopravdy tak negativní, ale proto, že pozitivní emoce jsou 

brány jako samozřejmost, kterou lidé očekávají, a když je mají, cítí se prostě dobře a nemají 

potřebu o tom příliš mluvit, přičemž negativní emoce jsou něco obtížného, co ve svém životě 

nechceme. V návaznosti na mé úvahy jsem později musela souhlasit se Slaměníkem 

(SLAMĚNÍK, 2011, s. 131), který uvádí, že pozitivní či negativní emoce nemůžeme 

posuzovat rovnocenně, protože mají rozdílný vliv na psychiku jedince. Pozitivní emoce jsou 

pro organismus příjemné a chtěné, zatímco ty negativní mají silnější dopad a organismus na ně 

reaguje jako na něco, co je třeba odstranit. Proto jednu špatnou emoci nemůžeme překonat 

jednou dobrou emocí, ale potřebujeme jich mnohem více. Samo tělo cítí, že negativní emoce 

nejsou prospěšné pro jeho fyzické i psychické zdraví. Bohužel je ale faktem, že negativní 

emoce, které - jak jsem již uvedla - prožíváme mnohem silněji, se ukládají do paměti mnohem 

lépe než emoce pozitivní. 

Všechna tato fakta je opět zapotřebí aplikovat na pomáhajícího, který pracuje 

především s klienty, kteří často přicházejí plni různých negativních emocí a čekají, že 

pomáhající tento stav změní. 

3.1.1 Práce s emocemi 

Kopřiva nazval jednu z kapitol své knihy (KOPŘIVA, 2006, s. 95–97) ,,Tělo jako zdroj 

poznání“. Tato myšlenka platí především v případě emocí. Každý člověk ví, že určité emoce 

se projevují na jeho těle. Někoho při pociťovaném strachu bolí oblast břicha, jinému se svírá 

hrdlo apod. Emoce se do těla ukládají i ve chvíli, kdy si to přímo neuvědomujeme. Ono 

vnímání těchto pocitů usnadňuje život nejen pomáhajícím pracovníkům. 

Základní metoda, ze které se vychází, je introspekce. ,,Introspekce je přímé pozorování 

jevů a procesů v těle a mysli naším vnitřním zrakem.“ (HÁJEK, 2006, cit. s. 12). Jde vlastně 

o to na základě introspekce pochopit, jak funguje proces tělesně zakotveného prožívání, při 

kterém dokážeme odhalit význam prožívané emoce skrz tělo. Co nám to přinese? Schopnost 

lépe pochopit různé životní situace a lépe zvládat život. Využití není jen v profesi, ale také 

v osobním životě. Pomáhající, který chápe význam tělesně zakotveného prožívání, je schopen 
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lépe a efektivněji pomáhat svým klientům a přitom umí i lépe zacházet sám se sebou a svými 

emocemi ( HÁJEK, 2006, s. 23–24). 

Metoda, která se k tomu používá, se nazývá focusing a jejím zakladatelem je Gendlin. 

(HÁJEK, 2006, s. 12–13). Zmiňuje se o ní i Kopřiva (KOPŘIVA, 2006, s. 95–97). Při této 

metodě se jedinec snaží co nejvíce ,,být v těle“ a vystihnout pocit, který má, a přijít na to, co 

ho trápí. Když pocítíme smysl toho, co nám naše tělo říká, většinou se nám uleví, a to i přesto, 

že danou okolnost třeba nemůžeme změnit. Podrobněji o focusingu píše ve své publikaci 

Hájek (HÁJEK, 2006, s. 12–56). 

S tělem pracují také reichovské terapeutické školy (KOPŘIVA, 2006, s. 98), které se 

snaží uvolnit energetické procesy v těle a přitom se vůbec nezaměřují na smysl. Cílem je, aby 

jedinec prožil zablokované silné emoce např. pláč či hněv. Velmi dobrým způsobem, jak si 

uvědomit své tělo, je praktikování jógy, meditace a relaxace. Tímto tématem se zabývá mnoho 

publikací a každý může vyzkoušet ten typ relaxace, který mu sedí nejlépe. 

Není v možnostech této práce se nastíněným tématem zabývat dopodrobna, ale pro 

základní přehled je možné nastudovat publikaci Karla Nešpora (NEŠPOR, 2006), který se zde 

zabývá prací s tělem z hlediska terapie, přičemž poznatky jsou dle mého názoru využitelné 

v jakékoliv pomáhající profesi i v osobním životě. Kniha zároveň obsahuje odkazy na 

autorovy stránky, kde naleznete mnoho informací a videí, včetně jeho knih, z nichž některé 

jsou volně ke stažení. 

Z předcházejících poznatků tedy vyplývá, že tělo není dobré ignorovat, spíše naopak. 

Měli bychom v něm žít a uvědomovat si jeho pocity. Pokud někdo tělo ignoruje, nakonec mu 

samo tělo dá prostřednictvím nějaké nemoci na vědomí, že je třeba něco změnit. Domnívám 

se, že nechat to zajít tak daleko je zbytečné a v případě pomáhajícího i nezodpovědné. 

3.2 Stres 

Téma stresu nesouvisí samozřejmě jen s povoláním pomáhajícího pracovníka. Stres je 

v současné době přítomen snad úplně všude: na pracovištích, ve školách, v domácnostech, na 

dovolených atd. Dá se považovat za moderní ,,nemoc“ současné uspěchané doby. Pomáhající 

jsou ohroženi stejně tak jako ostatní povolání a možná dokonce ještě více. Jsou na ně totiž 

kladeny vyšší požadavky, často mají minimum času pro maximální počet klientů a jsou 
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přetíženi. Nezvládnutý stres může dále vést k dalším negativním jevům, jako je agresivní 

chování, neuroticismus nebo syndrom vyhoření. 

3.2.1 Pojem 

Slovo stres pochází z anglického slova ,,stress“, které má svůj původ v latinském 

slovesu ,,stringo, stringere“, které se překládá jako utahovat, stahovat či zadrhovat. Anglické 

,,stress“ se co do významu podobá působení pod tlakem nebo vystavení různým tlakům 

(KŘIVOHLAVÝ, 1994, s. 7). A přesně tak se cítí člověk, který je ve stresu – pod velkým 

tlakem nebo stažený. To se projevuje i fyziologicky tak, že ve stresu je celé tělo v napětí 

a v určité pohotovosti. 

Definic stresu existuje obrovské množství. Jako příklad uvádím jen dvě, které mě 

zaujaly svou výstižností. ,,Stres je tělesná a duševní reakce na stresor.“ (PRAŠKO – 

PRAŠKOVÁ, 2001, cit. s. 11). ,,Stresem se obvykle rozumí vnitřní stav člověka, který je buď 

přímo něčím ohrožován, nebo takové ohrožení očekává a přitom se domnívá, že jeho obrana 

proti nepříznivým vlivům není dostatečně silná.“ (KŘIVOHLAVÝ, 1994, cit. s. 10). 

Stres samozřejmě není jen negativní jev. Vlastně nám má pomoci se bránit. Dává nám 

varování před nějakým nebezpečím, aktivuje tělo, aby se připravilo, a tento stav pohotovosti 

zůstává tak dlouho, dokud ono nebezpečí neskončí. Stres má dvě fáze reakce: poplachovou 

(vyplavení adrenalinu a noradrenalinu, aktivace sympatiku a následně uvolnění energie do těla 

pro případný útok nebo útěk) a všeobecný adaptační syndrom (uklidnění organismu, útlum). 

Stres tedy neškodí jen v případě, kdy ho můžeme odbourat. K odbourání stresu slouží buď 

útok nebo únik. V obou případech dochází k pohybu, který odbourá stresové hormony a 

nahromaděnou energii. Pokud ale není možnost takové odbourání realizovat, organismus trpí. 

Zpočátku se to neprojeví, ale časem nahromaděný stres spouští různé nemoci. (PRAŠKO – 

PRAŠKOVÁ, 2001, s. 14–16). 

Stres na člověka působí buď pozitivně (eustres) nebo negativně (distres). Pozitivní 

stres můžeme pociťovat třeba při očekávání nějaké pro nás pozitivní události, kdy jsme 

rozechvělí a celí nedočkaví. Negativní stres nemusím blíže charakterizovat. Bohužel se 

většinou o stresu mluví jen v tom negativním smyslu (KŘIVOHLAVÝ, 1994, s. 12). 
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Posledním pojmem, který souvisí se stresem, je stresor, nebo-li negativní faktor či jev, 

který působí na člověka. Tímto stresorem může být v podstatě cokoliv. Uvedu jen několik 

příkladů: nedostatek vody, času, místa, změna tlaku vzduchu, nehoda či úraz, těhotenství, 

očekávání, strach, působení druhých lidí, osamělost aj. (KŘIVOHLAVÝ, 1994, tamtéž). 

Stresorem se stávají i různé životní události jako svatba, rozvod, narození dítěte, 

stěhování aj. Američtí badatelé Holmes a Rahe sestavili seznam nejdůležitějších životních 

událostí (pozitivních i negativních) a ohodnotili je body podle jejich závažnosti. Stanovili 

hranici 250 bodů za rok, kterou když člověk překročí, je zřetelně ohrožen psychickým 

selháním nebo fyzickým onemocněním (PRAŠKO – PRAŠKOVÁ, 2001, s. 36–38). Tabulka 

je v příloze č. 12. 

3.2.2 Projevy stresu 

Projevy stresu jsou různé. Mohou se projevovat ve čtyřech hlavních rovinách 

(v myšlení, v emocích, v chování, v tělesných příznacích) a přitom se ještě vzájemně 

ovlivňují. Stres má vždy nějaký spouštěč, po kterém následuje myšlenková reakce, tělesná 

reakce, určité chování a emocionální prožívání. Spouštěčem mohou být různé hádky a 

neshody s rodinnými příslušníky, nadřízenými, problémy dětí, finanční obtíže, ztráta 

zaměstnání, nevyhovující bydlení, nedostatek přátel a zájmů, různé nemoci a závislosti apod. 

(PRAŠKO – PRAŠKOVÁ, 2001, s. 21–36). 

Pokud chce člověk zjistit, jak moc je ohrožený stresem, je možné udělat si testy v jedné 

z mnoha publikací, které se tématem zabývají. Některé z nich jsou uvedené v seznamu 

použitých zdrojů na konci této práce. Jsem ale toho názoru, že to, zda se cítíme ve stresu jsme 

schopni ze svých myšlenek, emocionálních reakcí, chování a tělesných reakcí posoudit i sami. 

3.2.3 Následky stresu 

Věřím, že nikdo nepochybuje o tom, že stres má na náš organismus negativní vliv, a to 

především na jeho zdravotní stav. Křivohlavý (KŘIVOHLAVÝ, 1994, s. 32) odkazuje ve své 

publikaci na mnoho monografií, které se zaměřují na různé nemoci a jejich souvislost se 

stresem (např. nemoci srdce nebo rakovina). Veřejně známá je souvislost nadměrného stresu 

prožívaného v náročném zaměstnání a následného infarktu myokardu. Dokonce již máme 

označení pro skupiny nemocí, jejichž vznik a rozvoj velmi výrazně ovlivňuje stres. Jsou to 
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ischemická choroba srdeční, hypertenze, vředová nemoc a další nemoci jako alergie aj. 

(KŘIVOHLAVÝ, 1994, s. 36–37). 

Samozřejmě stres není jediným spouštěčem, ale hraje nezanedbatelnou úlohu. Sama 

mám vlastní zkušenosti s tím, jak stres oslabuje mé tělo, což někdy může vést k nachlazení či 

jiným drobnějším zdravotním problémům, kterými mi dává mé tělo najevo, že je potřeba 

zvolnit životní tempo. Myslím si, že to je u všech lidí podobné. Jen bychom měli své tělo 

poslouchat. 

3.2.4 Techniky zvládání stresu 

Základní tři možnosti přístupu k tvořivému řešení stresové situace jsem již nastínila 

v kapitole o Odolnosti vůči stresu. Jen zopakuji, že se jedná o tři přístupy: změna situace, 

nácvik dovedností zvládat situaci a změna pohledu na situaci (PRAŠKO – PRAŠKOVÁ, 

2001, s. 64). Techniky zvládání stresu se týkají hlavně druhého postupu, který spočívá 

v nácviku dovedností zvládat situaci a částečně také třetího postupu, který má ještě blíže 

k prevenci. 

Není možné věnovat se všem technikám podrobně, proto uvedu ty nejzákladnější 

a v případě hlubšího zájmu lze doplnit znalosti v uvedených publikacích. 

K překonání stresu je dobré vytvořit si vlastní plán. Je přitom nutné mít důvěru, že je 

možné něco zlepšit a změnit, že toho jsem schopen, mít stanoveny dosažitelné cíle, vytrvat 

a dopřát si po splnění zaslouženou odměnu. Více o plánu k překonání stresu naleznete v knize 

Proti stresu krok za krokem (PRAŠKO – PRAŠKOVÁ, 2001, s. 69–85). 

Se stresem souvisí různé emoce, které jsou často i jeho spouštěčem, mezi nimi vynikají 

hlavně strach a úzkost. Proto je dobré umět tyto emoce zvládat. Určitý návod jak zvládat 

strach a úzkost naleznete v již uvedené publikaci (PRAŠKO – PRAŠKOVÁ, 2001, s. 69–86). 

Příslušná publikace rovněž rozebírá zvládání bolesti, vzteku, zlosti a agrese. 

Na pomezí technik a prevence zvládání stresu je práce s myšlenkami. Renaudová 

(RENAUDOVÁ, 1994, s. 61–63) ve své knize rozebírá působení vnitřní řeči na člověka. Tuto 

řeč spolu vedeme vlastně neustále. Někdy se při ní chválíme, ale mnohem častěji se 

kritizujeme nebo si přímo nadáváme. V případě, že se kritizujeme, negativně ovlivňujeme své 
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sebepojetí i sebevědomí. Ale správné není ani přeceňování. Autorka (RENAUDOVÁ, 1994, s. 

63) uvádí mnoho ,,zaříkadel“, která používáme a proti nim staví ,,zaříkadla“ proti stresu. 

Uvedu příklad: ,,Něco (nebo někdo) mne vyvádí z míry.“ Zaříkadlo proti stresu zní: ,,Sám se 

vyvádím z míry.“ (RENAUDOVÁ, 1994, cit. s. 63). Na základě tohoto zaříkadla si člověk 

může uvědomit, že to on sám je pánem svého myšlení i stresu. Může se pak dokonce stát, že si 

po letech člověk uvědomí, že ho nestresují požadavky ostatních a jiné nepředvídatelné 

okolnosti, ale že se vlastně stresuje sám. 

3.2.5 Prevence 

Naším cílem je většinou nemuset řešit až následky daného problému, ale určitými 

kroky a postupy danému problému předcházet. Prevence je základem předcházení mnoha 

negativním jevům a stejné je to se stresem. Způsoby a možnosti prevence, které zde nastíním, 

se budou částečně krýt a doplňovat s technikami zvládání stresu. Některé z nich budou 

pravděpodobně jasné a známé, přesto věřím, že opakování není nikdy na škodu. 

Již jsem zmínila sílu, jakou mají myšlenky a vnitřní řeč. Způsob našeho myšlení 

ovlivňuje to, jak se cítíme, i to, zda se dostáváme do stresu. Pracovat se svými myšlenkami je 

tedy velmi důležité. Negativní a ,,katastrofické“ myšlení zbytečně vyvolává pocity úzkosti 

a stresu. Je vhodné naučit se myslet realisticky (PRAŠKO – PRAŠKOVÁ, 2001, s. 147). 

Konkrétní techniky práce s myšlenkami naleznete v uvedené publikaci. 

S realistickým myšlením souvisí také stanovení realistických cílů, kterých můžeme 

dosáhnout. Pokud si stanovíme cíle téměř nemožné, budou nakonec opět jen zdrojem našeho 

dalšího stresu. 

Jak se lidé dostávají do stresu? Nejčastěji si stěžují na to, že  nestíhají to či ono, že mají 

málo času. Čas je v současnosti velmi ,,nedostatkovým artiklem“ a zároveň věčným 

nepřítelem. Nedostatek času je častým spouštěčem stresu. Řešení ale existuje. Kdo chce 

ovládnout čas, musí se naučit dobře plánovat a organizovat své aktivity a svůj život. Plánování 

času může začít používáním diáře, ale zdaleka u něj nekončí. Praško a Prašková (PRAŠKO – 

PRAŠKOVÁ, 2001, s. 86–87) zdůrazňují, že je nutné zohlednit nejen krátkodobé plány, ale 

i dlouhodobé životní cíle a životní role. Úspěch plánování záleží také na tom, jak rozvinuté 

máme sebeřízení a sebekázeň. Plánování času podrobně rozebírají ve své publikaci (PRAŠKO 

– PRAŠKOVÁ, 2001, s. 88–95). 
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Sama za sebe bych ráda zdůraznila význam zájmové činnosti jako prevenci proti stresu. 

Nezáleží na tom, zda jsou to umělecké, sportovní nebo jiné činnosti. Hlavní je, aby člověku 

přinášely radost a pocit uspokojení, relaxaci a naplnění. Dle mého názoru je prospěšnější 

sportovní či pohybová aktivita, protože odbourává stresové hormony lépe. Ovšem spojení 

pohybové a umělecké aktivity se nevylučuje. Takovou aktivitou je například mnou 

preferovaný tanec. Každý člověk, nejen pomáhající, by měl dělat část svého dne něco, co dělá 

rád a na co se může těšit. Zájmové aktivity zlepšují psychickou a někdy i fyzickou pohodu a 

poskytují možnost jiné než profesní realizace. 

Domnívám se, že stres nemá moc nad všemi lidmi, a pokud ji má, tak je jisté, že ne nad 

každým má stejně velkou moc. K tomu, aby nad námi neměl takovou převahu, nám pomáhají 

i naše životní hodnoty. Často se v našem životě stresujeme drobnostmi, přitom by stačilo si 

uvědomit, že jsou v životě mnohem důležitější věci jako zdraví, láska, přátelství, děti apod. 

Když se nad tím zamýšlím, opravdu není proč se v životě stresovat. Existuje takové známé 

české přísloví, které v publikovatelné verzi zní: ,,Když nejde o život, tak nejde o nic.“ 

Co nám pomáhá od stresu i při zvládání těžkých stresových situací možná úplně 

nejvíce? Naše rodina, přátelé a známí. Zkrátka to nejbližší sociální okolí je nám v době 

největších krizí tou nejlepší oporou. Křivohlavý (KŘIVOHLAVÝ, 1994, s. 176–180) píše 

o tomto jevu jako o sociální opoře. Pozitivní vliv má už samotná blízkost, fyzický kontakt, ale 

také možnost rozhovoru a ventilace emocí. Nemusí se jednat nutně jen o okruh přátel či 

rodiny, jak je patrné například v různých svépomocných skupinách a dobrovolnických 

setkáních. Vzájemné sdílení zážitků, informací a povzbuzení pomáhá člověku v jeho těžké 

situaci. 

Za samozřejmost považuji péči o tělo, která se skládá především ze správné výživy, 

dostatečného množství pohybu a spánku. Nepovažuji za nutné se tímto tématem více zabývat, 

protože bylo již nastíněno v úvodu práce. 

Nepochybně neméně důležité místo v prevenci stresu patří relaxaci. Tělo potřebuje 

možnost uvolnit se a zregenerovat. Za velmi prospěšná považuji různá uvolňovací a dechová 

cvičení, meditační techniky nebo jógu. Více o relaxaci se můžete dočíst ve specializovaných 

publikacích, z nichž některé jsou uvedené v seznamu použitých zdrojů. Doporučuji zejména 

knihu Karla Nešpora (NEŠPOR, 1998). 



46 

Všechny uvedené možnosti mají svůj význam v prevenci. Nicméně často také 

zapomínáme na to, že je to i o celkovém přístupu. Ten považuji za opravdu zásadní. Pokud se 

snažíme brát život s nadhledem, být optimističtí a jsme schopni se ve správné chvíli zasmát, 

máme v boji proti stresu velký náskok. 

Základní (nikoliv všechny) možnosti jsem uvedla a věřím, že je možné se od nich 

,,odrazit“ a vymyslet si další funkční způsoby, jak stresu předcházet. Záleží jen na naší 

motivaci další možnosti hledat a na tom, které postupy nám osobně nejvíce vyhovují a fungují. 

3.3 Agresivní chování 

Agresivní chování má mnoho projevů a podob. Setkáváme se s ním prakticky 

každodenně v našem životě, ať už v rodinách, na silnicích (agresivní řidiči), v hromadné 

dopravě, ve školách či na pracovištích a v neposlední řadě v médiích. Agrese není jen jevem 

zcela negativním a právě proto neodvolatelně patří k životu všech lidí i zvířat. 

Jedním z průkopníků zkoumání vnitrodruhové agrese u zvířat byl etolog Konrad 

Lorenz, který své závěry vzniklé dlouhodobým pozorováním chování zvířat postupně začal 

přenášet také na chování člověka. Lorenz (LORENZ, 2003, s. 27–48) ve své knize přišel 

s mnoha tezemi, které vypovídají o tom, že chování člověka a zvířat je v mnoha případech 

řízeno stejnými pravidly. S nadsázkou se dá říci, že chování člověka se v mnoha ohledech 

neliší od chování zvířat. Lorenz poukázal především na to, že útočnost člověka, kterou získal 

po svých předcích, vznikla díky vnitrodruhové selekci. Rovněž zdůraznil, že s agresí se častěji 

setkáváme v těch nejintimnějších osobních vztazích, ať už mezi zvířaty či lidmi. Věnoval se 

také přeorientovanému chování, které spočívá v tom, že když nás například rozzlobí někdo 

blízký, odreagujeme se tím, že uhodíme rukou do stolu místo toho, abychom udeřili člověka, 

který nás rozzlobil. Stejné přeorientované chování se samozřejmě objevuje i u zvířat. 

Přestože autorova kniha vyšla před několika desetiletími a naše poznatky ohledně 

agrese pokročily, domnívám se, že si autorovy myšlenky i v současnosti zaslouží naši 

pozornost. Při čtení této knihy jsem si sama osobně mnoho souvislostí uvědomila právě díky 

paralele mezi chováním člověka a zvířat. Nyní se již ale budu věnovat autorům, kteří se 

zabývali lidskou a nikoliv zvířecí agresí, protože člověk je na rozdíl od zvířete tvor morální a 

nemyslím si, že by jeho chování šlo vyložit pouze na základě analogie s chováním zvířat. 
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Nakonečný (NAKONEČNÝ, 1997, s. 9) píše o tom, že agrese může být fyzická (např. 

když někoho napadneme a zraníme ho) nebo sociální (např. zničíme něčí pověst pomluvami). 

Rovněž agresi rozděluje na dva druhy: agresi zlobnou, při které osoba cítí vztek a nenávist 

a agresi instrumentální, která je bez těchto pocitů a je to naučená sociální technika. Zlobná 

agrese vede k ničení a poškození, instrumentální agrese pouze vyvíjí tlak na danou osobu. 

A. S. Reber (sec. cit. A. S. Reber In: NAKONEČNÝ, 1997, s. 9) rozlišuje agresi motivovanou 

strachem či frustrací, přáním vyvolat strach či útěk a tendencí prosadit své vlastní záměry 

a zájmy. 

D. Wendt (sec. Cit. Wendt In: NAKONEČNÝ, 1997, s. 10) popsal tři faktory agrese: 

vrozené podněty, frustrující situace, naučenou agresi jakožto reakci na určité situace či osoby. 

Velmi obvyklé je právě agresivní chování jako reakce na frustraci. Rovněž Poněšický 

(PONĚŠICKÝ, 2010, s. 17–34) uvádí tři teorie agrese, první dvě jsou analogické k uvedeným 

faktorům agrese: agrese coby vrozená pudová síla a agrese získaná v důsledku frustrací. 

Poslední je smíšený ,,humanistický“ koncept Ericha Fromma, který rozlišuje mezi přirozenou 

agresí a destruktivní agresí, která je výsledkem negativních individuálních i společenských 

faktorů. Zaměření agrese (NAKONEČNÝ, 1997, s. 11) je dvojí: na jinou osobou 

(heteroagrese) a na vlastní osobu (autoagrese). 

3.3.1 Násilné chování 

S agresí úzce souvisí také násilné chování, kterým se ve své publikaci zabývají také 

autoři Koukolík a Drtilová (KOUKOLÍK – DRTILOVÁ, 2006, s. 195–198). Násilné chování 

je vyhroceným stupněm agrese, při kterém dochází k velkému poškození, zmrzačení nebo 

dokonce ke smrti druhého člověka. To znamená, že ne každá agrese je násilným chováním, ale 

každé násilné chování je agresí. Násilné chování stejně jako agrese může být zaměřeno vůči 

jednotlivci, skupině i vlastní osobě. Mezi druhy násilného chování dle WHO patří: tělesné, 

sexuální a psychologické násilí, deprivace a zanedbávání. 

Autoři (KOUKOLÍK – DRTILOVÁ, 2006, tamtéž) dále uvádějí, že agresivita a násilné 

chování je více typické pro muže, kteří rovněž mají vyšší sebevražednost. Původ tohoto 

chování bývá nejčastěji v rodině s patologickými vztahy, kde se násilí děti naučí a poté je 

přenesou i do své nové rodiny. Ohroženi násilím jsou nejen děti, ale i partneři či senioři 

v rodině. Se všemi těmito skupinami pracují pomáhající pracovníci, kteří musí být o této 
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problematice informováni. Osobně mohu potvrdit, že s danou problematikou násilí na dětech, 

dospělých osobách i seniorech jsem byla při studiu mnohokrát velmi podrobně seznámena. 

Věřím, že i další studenti pomáhajících profesí mají tato témata ve studijním programu. 

Není v možnostech této práce se tématu násilného chování věnovat více. Ráda bych ale 

poukázala na to, že násilné chování pomáhajícího je dle mého názoru v profesi zcela 

nepřípustné. Přesto nevylučuji, že k němu může dojít. Rovněž se pomáhající může stát terčem 

násilného chování, to musíme mít na paměti. 

3.3.2 Agrese u pracovníka i u klienta 

Teorií o agresivním chování je mnoho a jsem toho názoru, že základní informace by 

měl znát každý pomáhající. Je nutné s agresí umět pracovat a neodreagovávat si na klientech 

svou frustraci. Nedokáži si představit nic horšího, než pomáhajícího pracovníka, který svého 

klienta svých chováním ještě více stahuje na dno. To je plně proti celé filozofii pomáhání 

i proti etickým kodexům. Rovněž je dobré si uvědomit, že nás klienti mohou doopravdy 

rozzlobit a naším prvním úkolem je zvládnout svou touhu agresivně jednat. Tím to ale zdaleka 

nekončí. S nahromaděnou tenzí musíme dále pracovat. Zde bych ráda odkázala na jednu 

z předcházejících kapitol o působení emocí a práci s nimi. 

Odreagování agrese je opravdu velmi důležité. S touto myšlenkou přišel již Lorenz 

(LORENZ, 2003, s. 223). Za velmi pozitivní považoval působení sportu na člověka. 

V současnosti o tomto názoru jistě nejsou pochybnosti a já se s ním plně ztotožňuji, neboť 

mně samotné pohybové aktivity pomáhají udržet si nejen fyzickou, ale především psychickou 

pohodu. Obojí je pro pomáhajícího velmi důležité, jak již bylo popsáno v úvodní kapitole této 

práce. 

Dalším důvodem, proč je nutné mít nastudované agresivní jednání, je také vlastní 

bezpečí. Klienti se mohou chovat agresivně i vůči lidem, kteří se jim snaží pomoci. V médiích 

se někdy objevují případy napadených záchranářů, zdravotních sester apod. V případě, že 

umíme rozeznat náznaky přicházejícího útoku, můžeme je buď vhodnou reakcí zmírnit, anebo 

včas zareagovat tak, abychom nezůstali sami s klientem, který nás ohrožuje na zdraví či 

životě. Nutné je také umět vhodným způsobem klienta uklidnit a vyvarovat se toho, abychom 

jeho agresivitu vůči nám ještě stupňovali. Agresivita může propuknout například i proto, že 
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klient se cítí tzv. zahnaný do kouta. O tom, jak pracovat s agresivním klientem píše např. 

Nešpor (NEŠPOR, 2010, s. 18–19). 

Nestačí samozřejmě mít nastudované jen teorie, je dobré vše v modelových situacích 

vyzkoušet, ale i tak se samozřejmě může stát, že život připraví zcela nečekanou situaci. Přesto 

si myslím, že je velká výhoda, když je pracovník na takové situace alespoň částečně připraven 

a uvědomuje si, že mohou kdykoliv nastat. 

 

3.4 Syndrom vyhoření 

Následující téma bylo jedním z nejvíce probíraných témat za všechna léta mého studia 

na fakultě. S pojmem syndrom vyhoření jsem se při přednáškách i vlastním studiu setkávala 

prakticky neustále. Proč tomu tak je? Domnívám se, že proto, že vyhoření je největším 

,,strašákem“ pomáhajících profesí. Je to něco, o čem již máme mnoho informací, přesto 

nejsme schopni na základě těchto informací vyhoření často předcházet. Jedním z důvodů 

pravděpodobně je to, že mnoho lidí považuje vyhoření za ostudu, osobní selhání, které si těžko 

přiznají sami, natož aby ho přiznali svým kolegům, nadřízeným či blízkým lidem. Vyhoření 

přitom nemusí být nutně jen selháním a důvodem, proč pomáhající povolání s hanbou opustit, 

ale také příležitostí něco se naučit, posunout se dále a příště mu umět čelit mnohem lépe nebo 

ho nedopustit vůbec. Dle Rushe (RUSH, 2003, s. 124–129) může být vyhoření obohacující 

zkušeností, novým začátkem a příležitostí. 

3.4.1 Pojem 

Anglické ,,burn-out“ psané také jako ,,burnout“ se do češtiny překládá jako vyhoření. 

Pojem zavedl v roce 1974 Herbert Freudenberger, který se sám svým pracovním nasazením 

dostal do spárů vyhoření (KEBZA – ŠOLCOVÁ, 2003, s. 6–7; HONZÁK, 2013, s.18–19). 

Syndromem se od této doby zabývalo mnoho autorů, kteří se ho snažili definovat. Vybírám 

definici, která mě osobně nejvíce oslovila, jejími autory jsou Agnes Pines a Elliott Aronson: 

,,Burnout je formálně definován a subjektivně prožíván jako stav fyzického, emocionálního 

a mentálního vyčerpání, které je způsobeno dlouhodobým zabýváním se situacemi, které jsou 

emocionálně těžké (náročné). Tyto emocionální požadavky jsou nejčastěji způsobeny 

kombinací dvou věcí: velkým očekáváním a chronickými situačními stresy.“ (KŘIVOHLAVÝ, 

1998, cit. s. 49). 



50 

Při zkoumání syndromu vyhoření se uplatňují dvě východiska: klinické východisko 

Freudenbergera, který popsal náchylné typy pracovníků, a proto při léčení přikládá největší 

význam osobnosti jednotlivce. Druhým východiskem je přístup sociální psychologie, jejíž 

zastupitelkou je Maslachová, která klade důraz na sociální vztahy na pracovišti s kolegy, ale 

také vztahy s klienty, které pracovníky stresují (MAROON, 2012, s. 15–18). 

3.4.2 Vznik 

Syndrom vzniká u lidí, kteří jsou pro své povolání zapáleni a velmi nadšeni. Většinou 

jsou to lidé, co na sebe mají vysoké nároky a pracují vždy na více než sto procent. Hrozí 

především lidem nadměrně výkonným, pečlivým, perfekcionistickým, workoholikům, těm, 

kteří malý neúspěch považují ihned za osobní porážku, dále lidem neschopným odpočívat a 

relaxovat apod. Výčet je opravdu pestrý a zdaleka není u konce. Podrobněji je možné se s ním 

seznámit v publikaci Křivohlavého (KŘIVOHLAVÝ, 1998, s. 15–16). 

Vyhoření působí nejčastěji v profesi, ve které člověk neustále jedná s lidmi, kde je 

přetěžován a často zažívá pocit neúspěchu a nesmyslnosti, dostává nepřeberné množství úkolů, 

které není schopen zvládnout, v kolektivu s přísnými pravidly, kde není práce náležitě 

oceňována a pracovníci nemají respekt (KŘIVOHLAVÝ, 1998, s. 18–19). K vyhoření přispívá 

také neschopnost zvolnit v práci, snaha všechno dělat sám, přehnaná očekávání, rutina, 

nedobrý fyzický stav, nesprávně stanovené životní priority a odmítavý postoj od druhých 

(RUSH, 2003, s. 18). 

Dle Křivohlavého (KŘIVOHLAVÝ, 1998, s. 19–22) se vyhoření nejčastěji týká 

následujících oblastí: zdravotnictví, školství, hospodářství a administrativa, sociální péče a 

sociální služby, rodina. Vyhořet může úplně každý. Autor rovněž uvádí seznam profesí 

(KŘIVOHLAVÝ, 1998, s. 23–24), přičemž na předních místech se vyskytují právě pomáhající 

profese: lékaři, zdravotní sestry, psychologové a psychoterapeuti, psychiatři, sociální 

pracovnice a poradci.  

3.4.3 Projevy a fáze 

Vyhoření můžeme diagnostikovat podle symptomů, které ho provázejí. Ty se objevují 

na úrovni psychické, fyzické a úrovni sociálních vztahů. Mezi psychické příznaky patří např. 

pocit duševního a emocionálního vyčerpání, únavy, útlumu, depresivní pocity, smutek, 
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frustrace, beznaděj, negativismus, pocity bezcennosti, hostility, ztráta zájmu o profesi a 

sebelítost. Fyzické příznaky jsou zejména únava, apatie, bolesti u srdce, bolesti hlavy, zažívací 

a dýchací obtíže, poruchy krevního tlaku, spánku, bolest svalů, celkové napětí v těle. Ve 

vztazích dochází k útlumu, k nezájmu o hodnocení a k redukci kontaktů s klienty i kolegy, 

nechuti k tomu jít ráno do práce, nízké empatii, vzniku konfliktů (KEBZA – ŠOLCOVÁ, 

2003, s. 9–13). 

Z chování pracovníka můžeme usuzovat na syndrom vyhoření, když: snižuje své cíle, 

svaluje vinu na druhé, přestává být empatický, usiluje jen o osobní výhody, ukončí své 

povolání (MAROON, 2012, s. 36–37). 

Příznaků syndromu vyhoření je tolik, že není možné vyjmenovat všechny, ale věřím, že 

pro základní představu o problematice uvedené symptomy postačují. Pro přesnou diagnostiku 

se používají dotazníky. Zatím každá publikace, se kterou jsem se setkala, nějaký dotazník 

obsahovala (často hned několik). 

Je důležité si uvědomit, že syndrom vyhoření je proces, který má své fáze. Díky studiu 

těchto pět fází znám zpaměti a pravděpodobně bych je dokázala vyjmenovat na požádání i po 

probuzení o půlnoci. Jsou to fáze: nadšení, stagnace, frustrace, apatie a vyhoření. Dle 

Edelwiche a Brodskyho (sec. cit. Edelwich, Brodsky In: MAROON, 2012, s. 38–39) trošku 

šířeji popsané jako počáteční fáze entuziasmu a nadějí pomáhajícího zcela hořícího pro své 

povolání; fáze stagnace, kdy se věnuje už jen tomu nutnému a naděje již ztratil; fáze frustrace, 

při které má pocit, že už nikomu nepomůže a již silně psychicky i fyzicky trpí; fáze 

lhostejnosti, která mu má pomoci jako obrana před frustrací, přičemž práci se věnuje jen 

s nejmenším nasazením a závěrečná fáze konce, kdy odchází ze zaměstnání, bere si dlouhou 

dovolenou, přechází na jiný druh práce nebo na další vzdělání či postupuje v kariéře. 

3.4.4 Intervence 

Následující postup intervence je převzatý od autora Maroona (MAROON, 2012,  

s. 79-124). Upozorňuji, že je velmi zestručněný. Doporučuji prostudovat si ho v uvedené 

publikaci. 

Práce s vyhořením musí začít na individuální úrovni. Postižený pomáhající si musí 

nejprve uvědomit svůj problém. S tím mu může pomoci vedení deníku a psaní poznámek, 
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někdy ho k poznání dovedou ostatní. Dalším krokem je převzít osobní odpovědnost a 

nesvalovat vinu na něco nebo někoho jiného (prostředí, klienti, kolegové, atd.). Následuje 

rozvoj porozumění a jasné uvažování o tom, co mohu změnit. Nutné je vybudovat si nové 

prostředky ke zvládání a zlepšit ty stávající. K tomu přispívá komunikace s kolegy a zpětná 

vazba, kterou od nich pracovník dostává. Pokud se pracovník ve svém pracovním prostředí 

necítí dobře, je potřeba tento jeho vztah změnit. 

Nyní nastává čas na to, stanovit si potřeby, intervenční cíle a strategie. Základem je 

definovat problém, kterým může být pracovní zátěž, kontrola, odměna, pospolitost, 

spravedlivé jednání či hodnoty. 

Jak již bylo řečeno, jedinec se musí aktivně zapojit. Přesně odhalit důvody svého 

vyhoření, naučit se lépe organizovat svůj čas, umět si vytyčit cíle a zhodnotit své úspěchy. 

Základem úspěchu obecně je hledat ve svém životě rovnováhu, umět požádat o pomoc druhé, 

mít vytvořené vyrovnávací strategie a umět si ulehčit život správnou organizací aktivit. 

K tomu, aby byl schopen všech těchto bodů, je nutné pečlivé sebepozorování. 

Podporou pracovníkům jsou sociální podpůrné struktury, které pomáhají tím, že 

poskytují emocionální podporu, naslouchají apod. Tyto struktury se nacházejí v rodině, 

v okruhu našich přátel, v širším společenství i v pracovním prostředí. Pro pomáhající má 

nepostradatelný význam právě podpora od vedení či kolegů, která když chybí, může se stát 

jedním z faktorů vedoucích později k vyhoření. V neposlední řadě bych ráda vyzdvihla 

význam supervize, která je v pomáhající profesi tou nejzákladnější podpůrnou strukturou. 

Další možnou intervencí (ale rovněž také prevencí) jsou psychoterapeutické techniky, 

přičemž na prvním místě je existenciální psychoterapie. Její specifická podoba může být 

prezentována daseinanalýzou či logoterapií. Použitelné jsou i další psychoterapeutické 

postupy, které vycházejí z kognitivně-behaviorální či pouze behaviorální terapie, ale ty se 

zaměřují spíše na dílčí obtíže a ne na podstatu problému, tak jako směry vycházející 

z existenciální psychoterapie (KEBZA – ŠOLCOVÁ, 2003, s. 18–19). 

3.4.5 Prevence 

Co přispívá k tomu, že někteří lidé nevyhoří a někteří lidé naopak vyhoří velmi rychle? 

Důvodem je to, že každý jedinec je individualita, která má různé předpoklady, postoje, 
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hodnoty a zkušenosti. Většinou nevyhoří člověk, který považuje svůj život za smysluplný. 

Vhodnou prevencí je snížit působení stresorů. Velmi záleží také na osobnostních 

charakteristikách daného jedince a jeho schopnosti překonávat překážky či sklonech 

k určitému chování a reagování. Každý člověk má jistou nezdolnost či odolnost (hardiness), 

kterou je dobré trénovat jako prevenci všech stresů, krizí i syndromu vyhoření. Pěstovat 

bychom také měli zdravou orientaci na dobrý výkon a zaujetí pro určitou věc (flow). 

V neposlední řadě doporučuje Křivohlavý (KŘIVOHLAVÝ, 1998, s. 75–88) vyvarovat se 

monotónnosti a tu a tam ve svém životě uskutečnit změnu. 

K externím vlivům v prevenci vyhoření patří sociální opora, celkově dobré vztahy mezi 

lidmi, kladné hodnocení druhých lidí, uspokojivé pracovní podmínky. To vše bychom měli mít 

a pečovat o to, abychom se cítili ve všech těchto oblastech spokojeně (KŘIVOHLAVÝ, 1998, 

s. 89–112). 

S prevencí souvisejí i drobné rady, které již byly naznačeny dříve v souvislosti se 

stresem či zvládáním agrese a emocí. Život je snazší s pozitivním přístupem, smyslem pro 

humor, se zdravým tělem a s volným časem pro odpočinek a relaxaci. 

Pokud někdo hledá další způsoby, jak se bránit stresu či burnout syndromu, je možné 

přečíst si 59 způsobů od Křivohlavého (KŘIVOHLAVÝ, 1998, s. 117–126) nebo Rushovu 

kapitolu Jak vyhoření předejít (RUSH, 2003, s. 114–123). 

Poslední myšlenka, která mě v souvislosti s prevencí syndromu vyhoření napadá, 

souvisí s teoretickou a praktickou připraveností pracovníků. Domnívám se, že je sice nutné 

znát teoretické aspekty vlastní profese, ale také je nutné umět své poznatky a schopnosti 

uplatnit v praxi. V případě, že takového kroku pracovník není schopen, mohou u něj 

propuknout pocity nespokojenosti, frustrace, agrese a vlastní nedostatečnosti. To vše může 

vést ke vzniku syndromu vyhoření. 

3.5 ,,Syndrom pomocníka“ 

Když se mi poprvé dostaly do rukou knihy od Wolfganga Schmidbauera: Psychická 

úskalí pomáhajících profesí (SCHMIDBAUER, 2000) a Syndrom pomocníka 

(SCHMIDBAUER, 2008), byla jsem nadšená myšlenkami, které obsahují. Do přečtení těchto 

knih mě totiž mnohokrát napadlo, proč vlastně já chci pomáhat, co se za mou motivací skrývá 
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a také jak jsou na tom s motivací ostatní. Několikrát jsem přemýšlela i o tom, zda si tímto 

výběrem své profese nekompenzuji nějaké problémy z dětství. Vícekrát jsem také nabyla 

dojmu, že někteří pomáhající se opravdu obětují pro druhé, ale sami si pomoci neumějí 

a nikoho jiného o pomoc nepožádají. Částečně jsem v hloubi duše tušila, že za rozhodnutím 

vykonávat pomáhající profesi musí být něco víc. A právě tyto nevědomé motivace mi částečně 

pomohl odhalit ,,syndrom pomocníka“. Knihy jsem četla několikrát a doporučila bych je jako 

základní četbu všem pomáhajícím. 

Věnovat se tomuto syndromu má rozhodně smysl, protože tak můžeme pomoci 

ostatním pomáhajícím i sami sobě. Pokud se podaří včas zpracovat ,,syndrom pomocníka“, 

může se zabránit rozvíjejícímu se syndromu vyhoření, který je často jedním ze způsobů, jak se 

syndrom projevuje (SCHMIDBAUER, 2008, s. 17). A zároveň můžeme správně poznat sami 

sebe, své motivace, reakce, chování a díky tomuto poznání se dále profesně i osobně rozvíjet. 

3.5.1 Pojem 

,,Syndrom pomocníka tkví v neschopnosti projevit vlastní city a potřeby, která se stala 

součástí osobnostní struktury. V ní se spojila se zdánlivě nenapadnutelnou fasádou v oblasti 

sociálních ,,služeb“ a latentními fantaziemi o vlastní všemohoucnosti.“ (SCHMIDBAUER, 

2008, cit. s. 16). Kontexty vzniku v rámci osobnosti jsou samozřejmě širší a budeme se jimi 

nyní zabývat podrobněji. 

V úvodu je nutné upozornit na souvislost mezi volbou povolání, depresí a narcistickou 

krizí, jak na ni upozornil Schmidbauer (SCHMIDBAUER, 2008, s. 23–30). Stabilní člověk se 

dokáže vyrovnat s křivdami zdravým způsobem, ale depresivní člověk toho často není 

schopen. Narcistická porucha u něj mění myšlení, a to tak, že jednu jedinou chybu vnímá jako 

vlastní celkovou neschopnost. Objevuje se zde také souvislost s nesprávným zpracováváním 

agrese a s perfekcionismem. To vše vzniká jako důsledek našich dětských zážitků. Když 

člověk dospěje a stane se z něj depresivní pomáhající, většinou není schopen požádat někoho 

o pomoc a přiznat se k vlastní slabosti. Je to paradoxní, jelikož pomáhající přesvědčují své 

klienty, že je úplně normální požádat o pomoc a přijmout ji, přičemž v osobním životě toho 

mnohdy pomocníci nejsou sami schopni. Stejné je to u lékařů, kteří jsou údajně těmi 

nejhoršími pacienty. Pomáhající většinou své problémy ani nevidí anebo snižují jejich 

závažnost a bagatelizují je. Co se týká neukojené narcistické potřeby, která se objevuje tam, 
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kde chybí sebeláska, ta se demonstruje jako nutkavá potřeba jít za svými ideály a starat se 

pečlivě o dobro svých klientů. 

3.5.2 Pět složek ,,syndromu pomocníka“ 

Syndrom pomocníka rozděluje Schmidbauer (SCHMIDBAUER, 2008, cit. s. 31) do 

pěti složek: ,,1. Odmítnuté dítě. 2. Identifikace s nadjá (jáským ideálem, superegem). 

3. Narcistická nenasytnost. 4. Uhýbání před vzájemností. 5. Nepřímá agrese.“ Nyní tyto 

složky stručně charakterizuji dle autora (SCHMIDBAUER, 2008, s. 33–50). 

Odmítnuté dítě se projevuje jako velmi silné a výkonné a není schopné si přiznat 

žádnou slabost či nedokonalost, občas proto cítí bezmoc, a to proto, že si nedokáže přiznat 

uvedenou část své osobnosti. Tato složka často vzniká u lidí, kteří měli složité dětství a rodiče 

je zanedbávali. Mohli je rovněž také nepřirozeně vyvyšovat, rozmazlovat nebo si jimi 

nahrazovat nepřítomného nebo nefunkčního partnera. Dospělý potom bezmocné dítě v sobě 

odmítá a nechává jeho vlastnosti svým klientům, kterým pomáhá. 

Nadjá v člověku je kritické a často přináší pocity provinění, přičemž ,,jáský“ ideál je 

to, o co naše já usiluje. Pokud člověk svého cíle dosáhne, nadjá je spokojeno. Pomocníky se 

často stávají děti, které mají za sebou disociální vývoj. Pokud dítě nebylo milované 

a nepocítilo v životě základní jistoty v rodině, není ani schopné nacházet je v dospělosti. 

Nedokáže udržet rovnováhu mezi přáními a emocemi a stejně tak ani mezi postoji a výkony. 

Pro osoby se syndromem pomocníka je typické, že nadjá i jáský ideál jsou extrémně silné, a to 

tak, že nahrazují já. To vede k tomu, že potřeby druhých jsou mnohem více vnímány než 

potřeby vlastní. Někdy pak dochází k tomu, že v rodině se jeden z bratrů stane pomáhajícím 

a ten druhý naopak onu pomoc potřebuje. 

U pomocníků se také objevuje tzv. manická obrana, kdy si pomocník vytvoří obraz 

toho, co mu chybí, a sní o tom. Aby nahradil tuto chybějící část (např. osobu pečující matky), 

stane se pečující pomáhající pracovnicí (např. zdravotní sestrou). Jiný je pomocník, který se 

cítí být velkou osobností bez problémů a chyb. Myslí si, že je dokonalý a obdivovaný, ale to je 

jen vnější zdání, které se velmi lehce rozpadne. Většinou ani ne tak díky zpětné vazbě od 

klientů, ale spíše od kolegů. 
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Narcistická nenasytnost úzce souvisí s perfekcionismem, o který pomáhající usiluje. 

Jelikož úplné dokonalosti dosáhnout nelze, bude takový pomáhající věčně nespokojený. 

Pomáhající ve své náročnosti hodně vykoná a hodně dává, ale od ostatních také očekává více. 

Nenasytnost je ilustrována příběhem sociální pracovnice, která si stěžuje, že její přítelkyně ji 

vždy volají, jen když něco potřebují, ale v případě, že se jim daří dobře, neozvou se. Přičemž 

ona pracovnice vždy pomáhá, ale sama od nikoho pomoc ani radu nedostane, možná právě 

proto, že nepřizná, že by nějakou potřebovala. Nenasytnost škodí pomáhání také v tom, že 

pomocník není ochoten pustit svého klienta, aby se postavil na vlastní nohy ve chvíli, kdy už 

jeho pomoc není nutná. 

Uhýbání před vzájemností je dalším znakem bezmocného pomocníka, který nevnímá 

své emocionální potřeby. Připustit si, že takové potřeby má, v něm vyvolává úzkost. Vyhýbá 

se vztahům, kde by ke vzájemnosti mohlo dojít, a pěstuje jen ty vztahy, kde on je tím, který 

dává. Hledá si partnery, kteří tento požadavek splňují, aby jim mohl pomáhat. Pokud partneři 

pomoc nepotřebují, cítí se frustrován a raději se více zaměří na svou profesi, kde je tím 

nepostradatelným a silným pomocníkem. 

Poslední složkou syndromu je nepřímá agrese, která má opět původ v dětství, kdy se 

dítě zlobí na své vychovatele, ale nemůže se jim pomstít, protože by to pro něj mělo strašné 

následky. Svůj hněv se snaží zpracovat, stejně jako lhostejnost nebo brutalitu svých 

vychovatelů. Dítě touží po tom mít lepší svět a ztotožní se s osobou spasitele, který spasí 

ostatní. S touto koncepcí ale nekoresponduje vztek, který zůstává uvnitř. Může ho projevovat 

jen nepřímo formou nepřímé agrese. Ta se zaměřuje na ,,neposlušné“ klienty, ale i na jejich 

,,neschopné“ rodiče, ,,zlomyslné“ partnery či jiné třetí osoby. 

Všechny uvedené jevy mají svůj původ v dětském traumatu, které se takto pomáhající 

snaží překonat. Díky traumatu ale nemají lidé se ,,syndromem pomocníka“ žádný odstup od 

traumatických událostí. Nemohou se proto oddálit od svého cíle, protože ten si vytvořili za 

účelem dokázat ostatním i sobě, že žádné trauma není. V případě, že by to udělali, jejich 

osobnost by regredovala a musela by se vypořádat s mnoha duševními ranami. 

Pomáhání se mi tedy jeví jako jednoznačná obrana a svým způsobem i útěk od sebe 

samotného. Pomocník vlastně pomáhá proto, aby si nemusel přiznat svou zranitelnost, aby se 
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vyhnul opravdovosti v emociálních vztazích a možnému zranění a slabosti, jak shrnuje 

Schmidbauer (SCHMIDBAUER, 2008, s. 101). 

3.5.3 Prolínání profesního a osobního života pomáhajícího 

,,Syndrom pomocníka“ se neprojevuje jen v profesionálním životě pomáhajícího, ale 

také v jeho osobním životě. Velmi nebezpečný může být pro jeho partnerský vztah a rodinu. 

K největším problémům obvykle dochází v partnerstvích, kde oba partneři vykonávají 

pomáhající profesi a trpí syndromem pomocníka (SCHMIDBAUER, 2008, s. 112–114). 

Profesní a soukromý život se vzájemně ovlivňují, a pokud pomocník není schopen nalézt 

rovnováhu, objevují se potíže. Schmidbauer (SCHMIDBAUER, 2008, s. 136–152) rozlišil 

čtyři formy těchto poruch u pomocníků: 1. ,,oběť povolání“, která nemá soukromý život, 

2. ,,pomocník, který štěpí“, tedy zcela odděluje chování v soukromí a v profesi, 

3. ,,perfekcionista“ se snaží dosáhnout dokonalosti a výkonnosti v obou oblastech, 4. ,,pirát“ 

zneužívá svou profesi a možnost kontroly nad klientem k vlastnímu prospěchu. 

Pomáhání je dle autora (SCHMIDBAUER, 2008, s. 134–135) určitou formou 

závislosti. Jako analogii uvádí závislost na drogách či workoholismus. Droga dává člověku 

náhradní identitu, stejně jako pomocníkovi jeho práce. Závislost se přeci dá vypěstovat úplně 

na čemkoliv a tedy i na pomáhání. 

Zamýšlím-li se spolu s autorem (SCHMIDBAUER, 2008, s.155–166 ) nad současným 

stavem pomáhajících, kteří tráví mnoho času studiem, utratí velké finanční částky za různé 

sebezkušenostní výcviky a další vzdělávací aktivity v oboru, aby nakonec často skončili 

nezaměstnaní anebo vykonávali práci, která zdaleka nevyužije jejich kvalifikaci a potenciál 

a to vše navíc často při nedostatečném finančním ohodnocení, pociťuji strach o svou vlastní 

profesní budoucnost a částečně pochybuji o svém zdravém rozumu, když se nechci svého 

plánu vykonávat pomáhající profesi vzdát. Přesto nemohu jinak než jít dál za svým cílem. 

Pravděpodobně ze mě mluví syndrom pomocníka a také rebelský odpor vůči všem 

technickým, ekonomickým a dalším povoláním, která z principu člověka, jenž považuje za 

nejdůležitější partnerské vztahy a životní prostředí, jednoduše odmítám. 

Nastínila jsem mnoho myšlenek a teorií o ,,syndromu pomocníka“. Myslím, že je 

patrné, že se jedná o velmi širokou koncepci, která si zaslouží hlubší bádání. Stejně tak se ve 

své publikaci vyjadřuje autor (SCHMIDBAUER, 2008, s. 227–228), který upozorňuje, že 
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nevychází jen z psychoanalýzy a výzkumu narcismu, ale také z biografie daného člověka. 

Považuje za nutné spojovat a všímat si jevů, které se na první pohled zdají nesouvisející, 

abychom na závěr mohli porozumět problému a přiblížit se jeho řešení. Koncepce a teorie, 

které předkládá, rozrušují a provokují pomocníky, kteří s ním mohou a nemusí souhlasit. Já 

osobně s nimi výhradně souhlasím a ve své profesi je hodlám využít k seberozvoji. 

3.6 Shrnutí kapitoly 

Pevně věřím, že tato poměrně obsáhlá kapitola přinesla užitečné shrnutí informací o 

základních negativních jevech, se kterými se pomáhající při svém povolání běžně setkávají. 

Mým cílem bylo souhrnně o všech pojednat proto, aby byly lépe patrné souvislosti. Jsem si 

vědoma toho, že v této kapitole by kromě obsažených témat mohla být zajisté mnohá další, 

což bohužel z důvodu rozsahu práce není možné. 

Ráda bych ještě upozornila na jednu problematiku, která nesouvisí jen s pomáhajícími 

profesemi, ale týká se profesí všech. Tímto v současné době nově diskutovaným tématem je 

mobbing a bossing. Mobbing se definuje jako šikana či teror na pracovišti, který provádí 

většinou spolupracovník. Bossing je šikana, které se dopouští nadřízený (VENGLÁŘOVÁ 

a kol., 2011, s. 113). Tato šikana se projevuje verbálními útoky či zesměšňováním, neverbálně 

jakožto ignorace či pohrdavá gesta, popř. ničením výsledků vykonané práce či zatajováním 

informací apod. (VENGLÁŘOVÁ a kol., 2011, s. 114). Více se této problematice věnovat 

nebudu, ale ráda bych opět upozornila na souvislosti s již uvedenou problematikou zvládání 

emocí, zvládání stresu, agresivního chování a syndromu vyhoření. Všechny tyto negativní jevy 

mohou dle mého názoru být spouštěčem mobbingu a stejně tak mobbing může vést 

k uvedeným ohrožujícím jevům. 

Nepříjemná pro pracovníka je také situace, kdy se musí rozhodovat, zda bude loajální 

k zaměstnavateli, nebo ke klientovi. Takové situace pak mohou rovněž být spouštěčem již 

popsaných negativních jevů. 
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4 Dotazníkové šetření 

Mým záměrem je ověřit, zda mají studenti a pracovníci pomáhajících profesí 

osobnostní předpoklady pro výkon jimi vybrané profese. Abych tyto informace zjistila, 

rozhodla jsem se provést dotazníkové šetření. 

Podobně zaměřený výzkum, který užíval větší spektrum testovacích metod, z nichž 

jedna je totožná s metodou, kterou používám já, již byl u nás realizován Záškodnou a 

Mlčákem v roce 2007 (ZÁŠKODNÁ – MLČÁK, 2009, s. 185–286). Výsledky svého šetření 

budu v závěru s jejich výsledky porovnávat. 

4.1 Cíl dotazníkového šetření 

Cílem mého dotazníkového šetření je zjistit, zda mají pracovníci a studenti 

pomáhajících profesí důležité vlastnosti, které jsou předpokladem pro výkon jejich povolání. 

Těchto vlastností je mnoho, jak již bylo uvedeno v teoretické části, proto jsem byla nucena 

vyhodnotit jen určitý okruh těch z mého hlediska nejdůležitějších vlastností. Na základě 

položek v dotazníku jsou to tyto vlastnosti: extraverze, otevřenost vůči zkušenosti, přívětivost 

a svědomitost. Zároveň chci ověřit, že studenti a pracovníci nemají takové vlastnosti, které 

jsou rizikové pro jejich povolání. V dotazníku tuto položku zastupuje samostatně pouze 

neuroticismus, ale rovněž budu za negativní považovat nízké skóre u výše uvedených 

pozitivních vlastností. 

Velmi mě také zajímá, zda pomáhající budou mít vyšší skóre extraverze, nebo se spíše 

budou pohybovat na rozhraní extraverze a introverze. Nepředpokládám, že by inklinovali 

přímo k introverzi. 

Chci se také dozvědět, co motivovalo studenty a pracovníky k tomu, aby se začali 

věnovat studiu či výkonu pomáhající profese. Domnívám se, že mnoho z nich si tuto profesi 

vybralo proto, aby vykonávali něco, co má podle nich smysl. Zde se může nepřímo ukázat 

možná souvislost se ,,syndromem pomocníka“. Uvědomuji si, že validita této položky může 

být zpochybnitelná, přesto si myslím, že údaje budou zajímavé. 
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4.2 Popis zkoumané skupiny 

Dotazník byl respondentům zadán v elektronické podobě a byl zcela anonymní. 

Největší podíl respondentů tvořili studenti Vyšší odborné školy sociálně právní v Praze 10. 

Dále byl dotazník předložen studentům Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy 

studujícím pomáhající obory. Z pracujících respondentů jsem oslovila pracovníky Orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí, pracovníky FOD (tzv. Klokánek) a pedagogicko-

psychologických poraden. 

Výběr respondentů z vyšší odborné školy jsem provedla i podle těchto identifikačních 

údajů: forma studia (prezenční, dálková). Snažila jsem se, aby byly rovnocenně zastoupeny 

obě skupiny, jelikož mým cílem bylo získat srovnatelné množství odpovědí od studentů 

i pracujících (tedy těch, kteří pracují a zároveň dálkově studují). 

Celkový počet respondentů byl 66, z toho 50 žen a 16 mužů. Z výsledku je patrné, že 

v pomáhajících profesích stále převažují ženy. Získat větší množství respondentů nebylo 

technicky možné. 

Věk respondentů se pohyboval od 21 do 58 let. Nejpočetnější věková skupina byla 

v rozmezí od 21 do 26 let. Tvořilo ji 45 respondentů. Ve věku 27–40 let bylo 11 respondentů. 

Pouhých deset respondentů tvořilo věkovou skupinu starší 41 let. 

Nejvyšší dosažené vzdělání bylo u 53 dotazovaných středoškolské, u 13 zbývajících 

vysokoškolské. Tyto výsledky jsou samozřejmě ovlivněny tím, že sběr dat proběhl z největší 

části na vyšší odborné škole, kde v denním studiu studují především absolventi středních škol. 

Co se týče délky praxe v pomáhající profesi, jelikož jsem oslovila studenty z vyšší 

odborné školy i vysoké školy, mnoho z nich zatím absolvovalo jen praxi v rámci studia. 

Celkem jich bylo 36. Na plný úvazek v pomáhající profesi pracovalo 22 osob. Na částečný 

úvazek 7 osob a jako dobrovolník se označila pouze jedna osoba. 

Ti, kteří pracovali v pomáhající profesi (nikoliv studenti, kteří uváděli pouze praxi 

v rámci studia), se této práci věnovali v rozmezí od 1 roku do 12 let. Stanovila jsem si tedy tři 

skupiny na základě let praxe. První skupinu s délkou praxe od 1 do 4 let zastupovalo 16 osob, 

ve druhé skupině s délkou praxe od 5 do 8 let bylo 10 osob a poslední skupinu s délkou praxe 

nad 9 let tvořili pouze 3 respondenti. 
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Přehledné grafické znázornění naleznete v příloze č. 1. 

4.3 Hypotézy 

Na základě dřívějších teoretických poznatků a v souladu s cílem dotazníkového šetření, 

jsem si stanovila čtyři hypotézy. Jako první hypotézu (H1) jsem si stanovila, že studenti 

a pracovníci pomáhajících profesí mají nízké skóre neuroticismu, protože vysoké skóre by 

negativně ovlivňovalo emocionální stabilitu jejich osobnosti. Rovněž by to znamenalo, že jsou 

náchylní k psychickému vyčerpání. Obojí je pro pomáhajícího pracovníka velmi nevhodné, ba 

přímo rizikové. 

Předpokládám, že studenti a pracovníci pomáhajících profesí budou mít vyšší skóre 

extraverze nebo se budou pohybovat na rozhraní extraverze a introverze (H2), protože tato 

vlastnost znamená schopnost otevřeně komunikovat s ostatními a mít s nimi kvalitní 

interpersonální vztahy. Introverze by v tomto případě byla velkou překážkou k vykonávání 

pomáhajícího povolání. 

Předpokládám také, že studenti a pracovníci pomáhajících profesí mají vysoké skóre 

otevřenosti vůči zkušenosti, přívětivosti a svědomitosti (H3), neboť tyto vlastnosti jsou 

důležitým předpokladem pro výkon pomáhajícího povolání. Souvisí s nimi schopnost hledat 

nová a tvůrčí řešení, ochota a chuť dále se vzdělávat, tolerovat neznámé a nové, soucítit a být 

laskavý, pracovitý, vytrvalý, spolehlivý a být schopen dosahovat daného cíle. 

Mým posledním předpokladem je, že studenti a pracovníci pomáhajících profesí si 

vybrali své studium nebo povolání proto, že chtějí dělat něco, co má smysl (H4). Zde se může 

částečně projevit i souvislost se syndromem pomocníka. Uvědomuji si, že o průkaznosti této 

hypotézy lze pochybovat, nicméně věřím, že přinese zajímavé údaje. 

4.4 Použité metody práce 

Jako pracovní metodu pro získání výsledků jsem použila metodu dotazníkového 

šetření. Dotazník byl zcela anonymní. Jednalo se o standardizovaný dotazník NEO osobnostní 

inventář (NEO-FFI – 60 položek), který vyvinuli P. T. Costa a R. R. McCrae. Tento dotazník 

vychází z pětifaktorového modelu osobnosti (označení ,,big five“). Dotazník zkoumá pět 

obecných dimenzí osobnosti: neuroticismus, extraverze, otevřenost vůči zkušenosti, 

přívětivost, svědomitost. Dotazník se využívá v klinické, poradenské a pracovní psychologii. 
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Výsledky mohou pomoci v oblasti výběru povolání, stejně tak i výběru vhodného kandidáta na 

pracovní pozici. (HŘEBÍČKOVÁ, M. [online]. © 2003).  

Pět obecných dimenzí osobnosti má své vlastní charakteristiky. Oblast neuroticismu 

ukazuje na emocionální stabilitu či labilitu, přičemž vysoké skóre neuroticismus ukazuje na 

člověka emocionálně labilního. Extraverze zkoumá, do jaké míry je člověk otevřený (vysoké 

skóre) či uzavřený vůči ostatním lidem. Dimenze otevřenost vůči zkušenosti přináší informace 

o tom, jak je člověk schopen přistupovat k novému a změně, nebo naopak při nízkém skóre se 

chová vždy konzervativně. Interpersonální chování zastupuje přívětivost, jejíž vysoké skóre 

ukazuje na altruismus a schopnost rozumět druhým, přičemž nízké skóre znamená 

nepřátelství, neochotu spolupracovat či egocentrismus. Poslední oblastí je svědomitost, která 

ukazuje, jaký má člověk vztah k práci, plánování a zda je schopen systematicky 

a disciplinovaně dosahovat svého cíle. V případě nízkého skóre se jedná o člověka 

neschopného soustavné práce a naplňování daných cílů. 

Dotazník NEO-FFI obsahuje 60 otázek, na které se odpovídá pomocí pětibodové 

hodnotící škály v rozmezí 0–4. Odpovědi jsou stupňovány od vůbec nevystihuje (0) po úplně 

vystihuje (4). Součtem bodů, které patří k určitým otázkám, se vypočítá hrubé skóre pro pět 

oblastí: neuroticismus, extraverze, otevřenost vůči zkušenosti, přívětivost, svědomitost. Dále 

se na základě tabulky, ve které hraje roli věk i pohlaví respondentů, stanoví dle dosaženého 

hrubého skóre dosažený podíl v procentech pro každou danou oblast. Dotazník je uveden 

v příloze č. 8. 

K dotazníku jsem připojila důležité identifikační znaky významné pro mou další práci: 

věk, pohlaví, nejvyšší ukončené vzdělání, pracovní úvazek v pomáhající profesi, doba 

zaměstnání v pomáhající profesi. Rovněž jsem přidala otázku zaměřenou na motivaci ke 

studiu či práci v pomáhající profesi. 

Dotazníkové šetření proběhlo v rozmezí od října do listopadu, tedy v průběhu zimního 

semestru, kdy jsou dle mého názoru studenti ochotnější spolupracovat, jelikož jsou odpočatí 

po prázdninách. Rovněž je to období bez mimořádných zátěžových situací (jako jsou např. 

vánoční svátky, zkouškové období apod.), a proto je vyšší návratnost dotazníků. Stejně tak 

tento fakt může ovlivňovat kvalitu odpovědí. 



63 

4.5 Výsledky 

Při vyhodnocování dotazníků NEO se za středovou hodnotu považuje 50 %. Pro účely 

stanovení škál byla použita směrodatná odchylka 10. Tabulka přehledně znázorňující škály je 

k nahlédnutí v příloze č. 6. Ideální rozmezí bylo stanoveno na I. škále 41 %–60 %. Tuto škálu 

v textu budu dále označovat jako ideální. Další použité rozmezí II. škály je a) 61–70 % pro 

vyšší hodnoty a b) 31–40 % pro nižší hodnoty. Poslední, tedy III. škálu tvoří hodnoty od 71 % 

výše (III.a) a od 30 % níže (III.b). Interpretace výsledků záleží také na tom, do jaké míry je 

daná vlastnost pozitivní nebo negativní. Např. vyšší procento neuroticismu považujeme za 

negativní, ale vyšší procento přívětivosti za pozitivní. 

Při zkoumání neuroticismu bylo zjištěno, že pouhých 15,15 % respondentů se nachází 

v I. ideálním rozmezí. Jsou to tedy lidé vyrovnaní a schopní zvládat náročné situace, přičemž 

občas mohou samozřejmě také reagovat neuroticky. K této skupině můžeme ještě připojit 

skupinu z II.a rozmezí 61–70 %, kterou zastupuje 27,27 %. Tito lidé už jsou ale o něco 

náchylnější k psychickému vyčerpání. Nižší tolerované rozmezí škály II.b 31–40 % zastupuje 

9,9 %. Tito lidé jsou naopak klidnější a vyrovnanější. Pod 30 % neuroticismu mělo 15,15 % 

respondentů škály III.b, kteří jsou opravdu klidní, vyrovnaní a psychicky odolní. Naopak zcela 

nepřijatelnou hodnotu neuroticismu ve škále III.a nad 71 % mělo 33,33 % respondentů. 

Považuji za znepokojivé, že 33,33 % studentů a pracovníků pomáhajících profesí má 

tak vysoké procento neuroticismu. Tito lidé, kteří velmi intenzivně propadají psychickému 

vyčerpání, strachu, úzkosti a stresu, nejsou zcela dobrými kandidáty na post pomáhajícího. 

Rovněž respondenti z rozmezí II.a škály již nejsou ideálními kandidáty a těch bylo 27,27 %. 

Celkem tedy 60 % (škály II.a + III.a) všech respondentů bych označila za psychicky velmi 

znevýhodněné při práci v pomáhající profesi. 

Zkoumání vlastnosti extraverze také přineslo velmi zajímavé výsledky. V I. ideálním 

rozmezí se nachází 28,79 % respondentů. Tito lidé jsou přiměřeně společenští a přitom mají 

také rádi své soukromí. Dostatečně se zajímají o svůj vlastní svět i o svět druhých lidí. To je 

výhodné pro vykonávaní pomáhající profese. Je pozoruhodné, že rozmezí II.a nebylo 

zastoupeno žádným respondentem. Oproti tomu rozmezí II.b obsadilo 22,73 % respondentů, 

kteří již mohou více inklinovat k introverzi. Opravdu malé zastoupení měla škála III.a – 
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pouhých 1,52 %. Pouze o těchto lidech bychom mohli říci, že jsou zcela společenští 

a extravertní, rádi a energicky hovoří a jsou aktivní. 

Za ne zcela optimální považuji fakt, že nejvíce respondentů spadá do nejnižší III.b 

škály extraverze – tedy pod 31 %. Těchto respondentů je 46,97 %, což je téměř polovina všech 

respondentů! Všichni tito respondenti jsou značně introvertní, neradi se vyskytují ve 

společnosti jiných lidí a nejraději jsou sami. To znamená, že pro výkon povolání, jehož hlavní 

náplní je komunikace a setkávání s lidmi, nemají dobré předpoklady. Sama si nedokážu 

představit, jak tito lidé mohou vůbec toto povolání vykonávat, ani to, proč si ho vybrali jako 

studijní obor. 

Položka otevřenost vůči zkušenosti bohužel opět nepřinesla dobré výsledky z hlediska 

pomáhajících profesí. Do I. ideálního rozmezí patří 6,06 % respondentů. K tomu můžeme 

přidat II.a rozmezí, které zastupuje rovněž 6,06 %. Jelikož tato vlastnost je opravdu velmi 

pozitivní, je pozitivní i dosažení hodnot nejvyšší III.a škály, které dosáhlo opět 6,06 % 

respondentů. S trochou tolerance můžeme připojit II.b škálu, kterou tvoří 12,12 %. Díky 

tomuto sloučení získáme celkem 30,3 % respondentů, kteří jsou otevřeni vůči zkušenosti – 

tedy jsou otevřeni pro nové zážitky a zkušenosti, snaží se hledat nová řešení a jsou zvídaví. 

Proti tomuto výsledku stojí 69,70 % respondentů, kteří obsadili nejnižší III.b škálu – tzn. jsou 

velmi konzervativní, upřednostňují to, co znají a co je osvědčené a nejsou přístupní novým 

zkušenostem. Opět se domnívám, že je jednoznačné, že tito lidé s nízkou mírou otevřenosti 

vůči zkušenosti nemají dobrý předpoklad pro výkon námi zkoumané profese. Z  osobního 

hlediska to nepovažuji za tolik znepokojivé, jako jsou výsledky, které přineslo zkoumání 

neuroticismu a extraverze. 

Předposlední zkoumanou vlastností byla přívětivost. V tomto případě se s ideálním 

I. rozmezím identifikovalo 12,12 % respondentů. Tato skupina je charakterizována přívětivostí 

a důvěřivostí, přičemž občas může inklinovat i k neochotě spolupracovat s druhými lidmi. 

Opět k tomuto rozmezí můžeme připojit respondenty z II.a rozmezí, kterých bylo 1,52 %, 

a jelikož tato vlastnost je opět pozitivní, tak i respondenty z nejvyššího III.a rozmezí – 6,06 %. 

Protože výsledky opět nejsou pro pomáhající profese zrovna potěšující, přidávám opět 

respondenty ze škály II.b – 13,64 %. Nyní se nám tímto postupem vytvořila skupina 

přívětivých lidí, kteří jsou ochotni pomáhat druhým lidem a rádi s nimi spolupracují. Tato 
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skupina zastupuje 33,33 % z celku. V opozici je skupina 66,67 %, která reprezentuje nejnižší 

III.b škálu. Respondenti, kteří spadají do této skupiny, jsou považováni za nepřívětivé, 

nedůvěřivé a soutěživé. Opět se musím zamýšlet nad tím, zda tito lidé mohou úspěšně 

vykonávat pomáhající profese, když mají tak málo přívětivosti, laskavosti, soucitu a vlídnosti 

pro druhé lidi. 

Jediná položka, která přináší pozitivní výsledky z hlediska ideálu pro pomáhající 

profese, je svědomitost. I. ideální rozmezí zastupuje 40,91 %. Tato skupina osob je spolehlivá, 

přičemž občas svou práci může i odložit na později. Vyšší II.a rozmezí tvoří 12,12 % a III.a 

rozmezí 7,58 % respondentů. Respondenti z vyšších rozmezí jsou velmi svědomití, výkonní 

a pilní a většinou se snaží bez odkládání dosáhnout cílů, které si vytyčili. Již na pomezí se 

nachází skupina z II.b škály, se kterou se identifikovalo 21,21 %. Pokud sečteme výsledek 

těchto skupin, získáme 81,82 % relativně svědomitých osob oproti 18,18 % osob, které 

představují nejnižší skóre (III.b) a jsou proto považovány za nevýkonné, nedbalé 

a lehkomyslné. Tento výsledek jako jediný splnil má očekávání. 

Grafické zpracování všech výsledků je součástí přílohy č. 2. 

4.5.1 Porovnání výsledků u studentů a pracujících 

Předchozí výsledky mě v negativním smyslu překvapily. Rozhodla jsem se tedy 

porovnat ještě míru všech vlastností u respondentů-studentů a u respondentů-pracujících. 

Zajímalo mě, jestli bude mezi výsledky patrný nějaký významný rozdíl. 

V případě neuroticismu byly výsledky u obou skupin téměř shodné. Žádný významný 

rozdíl zde není. U položky extraverze to bylo podobné s tím rozdílem, že ve skupině 

pracujících se jako v jediné skupině vyskytují opravdu extravertní jedinci v počtu 3,33 %. U 

studentů nemá míra vlastnosti nad 71 % žádné zastoupení. 

Otevřenost vůči zkušenosti se ukázala nejnižší u studentů. 80,56 % z nich patří do 

skupiny s nejnižší mírou otevřenosti vůči zkušenosti. Z pracujících je to 56,67 %. Vyšší 

hodnoty otevřenosti vůči zkušenosti měli oproti studentům pracující – 10 % oproti 2,78 % u 

studentů ve dvou nejvyšších škálách dané vlastnosti. 
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Přívětivost opět přinesla téměř totožné výsledky u obou skupin. U vlastnosti 

svědomitost byly výsledky také téměř shodné. Jediný významnější rozdíl byl u nejnižších 

hodnot svědomitosti, které mělo 13,89 % studentů a 23,33 % pracujících. Rozdíl necelých 

10 % se ale dle mého názoru nedá zobecnit do teze, že by pracující byli méně svědomití než 

studenti. 

Porovnání výsledků obou skupin tedy neukázalo žádné významné rozdíly mezi 

studenty a pracovníky. Dotazníkem zkoumané vlastnosti jsou ve skupinách rozloženy 

rovnoměrně jen s malými procentními odchylkami. 

Grafické zpracování výsledků je v příloze č. 5. 

4.5.2 Souvislosti mezi vlastnostmi a věkem 

Na základě předchozích výsledků jsem se pokusila najít určité souvislosti. Domnívala 

jsem se, že více neurotičtí budou studenti do 26 let věku, přičemž starší respondenti budou 

méně neurotičtí, ale tato dílčí hypotéza se mi nepotvrdila. Dokonce se ukázalo, že větší míru 

neuroticismu mají osoby ve věkové skupině od 27 do 40 let a ve skupině od 41 let výše. Obě 

tyto skupiny měly srovnatelné výsledky. 

Ohledně výskytu extraverze v rámci věkových skupin jsem neměla předem žádnou 

dílčí hypotézu. Nicméně mě přesto překvapilo, že studenti se ukázali jako mnohem více 

introvertní (nejnižší hodnoty extraverze) než ostatní. Nejvíce extravertní je skupina nad 41 let. 

Přičemž musím upozornit, že na základě předchozích výsledků bylo zjištěno, že téměř 80 % 

všech respondentů inklinuje k introverzi. 

Předpokládala jsem jistou souvislost otevřenosti vůči zkušenosti a věku, a to tak, že 

opět studenti jakožto mladí lidé budou více otevření novým možnostem a zkušenostem. Tato 

dílčí hyptéza se mi opět vůbec nepotvrdila. Zjistila jsem, že právě studenti mají nejnižší skóre 

u této položky. Největší otevřenost vůči zkušenosti má skupina od 27 do 40 let a po ní 

následuje skupina od 41 let. Tyto výsledky jsou pravděpodobně také odrazem toho, že 

samotná vlastnost otevřenost vůči zkušenosti se u všech respondentů vyskytuje opravdu 

v malé míře. 
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Jelikož předchozí výsledky ohledně přívětivosti nebyly moc příznivé, hodnotit tuto 

položku v souvislosti s věkem je obtížné. Neukázalo se, že by studenti byli nějak výrazně 

přívětivější než ostatní ani naopak. Nejméně přívětivou skupinou je věková skupina od 27 do 

40 let. Poté následují studenti do 26 let věku. Nejvíce přívětiví jsou respondenti od 41 let. 

Ohledně svědomitosti jsem očekávala, že studenti budou méně svědomití než ostatní. 

Ukázalo se, že výsledky je poněkud obtížné zhodnotit. V ideálním rozmezí (41–60) převyšuje 

zbývající věkové skupiny skupina osob starší 41 let, která má zastoupení 60 %. Na druhém 

místě jsou studenti – 44, 44 %. V pásmu 61–70 se vůbec studenti nevyskytují. Zato osoby ve 

věku 27–40 let zde mají zastoupení 18,18 % a osoby na 41 let 10 %. Nejvyšší rozmezí 

svědomitosti (od 71 %) u studentů zastupuje 11,11 % respondentů a u osob ve věku 27–40 let 

9,09 % . Skupina nad 41 let se zde vůbec nevyskytuje. Z výsledků vyplývá, že žádný velký a 

významný rozdíl mezi studenty a ostatními nebyl prokázán. Nejméně svědomitou se nakonec 

ukázala skupina od 27 do 40 let, která měla nejvíce zastoupenou právě nejnižší hladinu 

svědomitosti – 45,45 %. 

Grafické zpracování výsledků je příloze č. 3. 

4.5.3 Souvislosti mezi vlastnostmi navzájem 

Nyní se budu zabývat tím, jaké se ukázaly souvislosti mezi vlastnostmi navzájem. 

První zkoumaná souvislost je mezi neuroticismem a extraverzí. Mou dílčí hypotézou bylo, že 

vyšší míra neuroticismu se pojí s vyšší mírou extraverze. U studentů se ukázalo, že čím větší 

je míra neuroticismu, tím větší je také míra extraverze. U ostatních respondentů se nic 

takového nepotvrdilo. Nicméně opět poukazuji na to, že v rámci výsledků vyšlo, že většina 

respondentů inklinuje k introverzi, proto jsou tyto výsledky málo průkazné. 

Myslela jsem si také, že spolu budou korelovat vyšší míry extraverze a otevřenosti vůči 

zkušenosti. U studentů se tato má dílčí hypotéza nepotvrdila, ale u ostatních osob se potvrdila. 

Jelikož otevřenost vůči zkušenosti byla u všech respondentů velmi nízká, je pravděpodobně 

nemožné zobecňovat tyto výsledky a tvořit si na jejich základě jakékoliv závěry. 

Rovněž mě zajímal poměr extraverze k přívětivosti. Považovala jsem za možné, že 

vyšší míra extraverze bude spojena také s vyšší mírou přívětivosti. Tento můj předpoklad se 
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nesplnil. Ani u studentek ani u ostatních se neobjevila žádná souvislost. Stejně tak jsem 

nezjistila žádnou korelaci mezi mírou extraverze (příp. introverze) a svědomitosti. 

Celkově se souvislosti mezi vlastnostmi navzájem bohužel vůbec nepotvrdily. Tyto 

výsledky mě samotnou zpočátku velmi překvapily. Je ale nutné vzít v úvahu, že již původní 

výsledky jsou opravdu velmi překvapivé a zvláštní. Proto by bylo nesprávné očekávat, že tyto 

dílčí výsledky budou jiné. 

Grafické znázornění výsledků je v příloze č. 4. 

4.5.4 Otevřená otázka na motivaci ke studiu 

K dotazníku jsem kromě identifikačních údajů zařadila jednu otevřenou otázku na 

motivaci respondentů ke studiu či k vykonávání pomáhající profese. Otázka byla položena 

takto: ,,Co Vás přimělo ke studiu/vykonávání pomáhající profese?“ Jsem si vědoma, že 

odpovědi na tuto otázku jsou kvalitativním údajem, který nelze žádným způsobem 

kvantifikovat. Přesto ale přinesla tato otázka velmi zajímavé odpovědi. Seznam deseti 

nejzajímavějších odpovědí je uveden v příloze č. 8. 

Jelikož otázka byla otevřená, někteří respondenti odpovídali jednoslovně, jiní více 

slovy a někteří dokonce i větami. Většinu odpovědí, které se více či méně opakovaly, bylo 

možné zařadit do několika tematických okruhů, které jsem si pro účel interpretace výsledků 

vytvořila. Tabulka přehledně ukazující okruhy a počty odpovědí v daných okruzích je 

v příloze č. 7. Okruhy jsou následující: 1. pocit smysluplné práce a životního poslání, 2. touha 

pomáhat lidem, 3. touha pracovat s lidmi, 4. vzdělávací a pracovní důvody, 5. zájem o obor či 

specifickou problematiku, 6. sebepoznání, pomoci sobě, uspokojení ega, vlastní krize, 

7. inspirace od blízkých či přátel. Poslední 8. okruh tvoří odpovědi, které byly nezařaditelné 

do výše uvedených okruhů. Jednalo se o následující odpovědi: nevím, více faktorů, náhoda, 

potřeba změny, empatie, plat to nebyl. Všechny tyto odpovědi se objevily pouze jednou. 

První okruh zahrnoval odpovědi, které zdůrazňovaly touhu respondentů dělat něco 

smysluplného a mít svou práci jako životní poslání. Tuto odpověď uvedli 3 respondenti. 

Druhý okruh představuje ty, kteří uvedli, že chtějí pomáhat lidem. Takto odpovědělo nejvíce 

respondentů – 18. Třetí okruh představují ti, kteří uvedli jako svou motivaci touhu pracovat 

s lidmi – 5 respondentů. Vzdělávací a pracovní důvody byly odpovědí 14 respondentů. 
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Odpovědi většinou zahrnovaly touhu získat vyšší kvalifikaci, pokračovat v oboru studovaném 

na střední škole, splnit zákonné podmínky pro výkon profese a pracovní příležitost. 

Zájem o obor nebo jeho specifickou problematiku vyjádřilo 12 respondentů. Odpovědi 

byly např. tohoto znění: zájem, zájem o problematiku autismu, zájem o člověka, vzdělávat se 

v tom, co mě zajímá aj. Šestý okruh je poněkud širší a zahrnuje sebepoznání, touhu pomoci 

sám sobě, uspokojení ega, vlastní zkušenost s krizí, rodinnou událost, vlastní nemoc, osobní 

zkušenosti apod. Do toho okruhu spadají odpovědi 10 respondentů. Sedmý okruh tvoří 

inspirace od blízkých či přátel, kteří pomáhající profesi vykonávají a ovlivnili k jejímu výkonu 

svým příkladem 3 respondenty. 

V této práci jsem se podrobněji zabývala ,,syndromem pomocníka“ a domnívám se, že 

některé odpovědi mohou výskyt tohoto syndromu u respondentů naznačovat. Jedná se o první, 

druhý a šestý okruh. S výhradou bych připojila také třetí okruh, ale zde se mohou vyskytovat i 

lidé, kteří jsou pouze extrovertní a chtějí být ostatním lidem nablízku vzhledem ke své 

charakterové vlastnosti. 

Počet respondentů, jejichž odpovědi spadají do třech uvedených okruhů je 31. 

Netvrdím, že se jedná o osoby se ,,syndromem pomocníka“, ale je možné, že někteří opravdu 

mohou být tímto syndromem ohroženi. Pokud opravdu tito respondenti syndromem trpí, je 

možné, že se také podílel či podílí na jejich rozhodnutí zasvětit svůj život pomáhání druhým. 

Myslím si, že v případě mnou zadané otevřené otázky na motivaci ke studiu jsem 

získala opravdu zajímavé odpovědi, které mohou někoho dalšího nasměřovat k vlastnímu 

bádání či výzkumu na toto téma.  

 

4.6 Diskuse 

Výsledky získané dotazníkovým šetřením nejsou statisticky významné, a proto 

nemohou být považovány za všeobecně platné. Jelikož byla většina respondentů z VOŠ 

sociálně právní Praha 10, je možné je vztahovat pouze na studenty dané školy a na několik 

dalších jedinců z ostatních škol a institucí. 
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Ukázalo se, že má první hypotéza (H1) o tom, že studenti a pracovníci pomáhajících 

profesí budou mít nízké skóre neuroticismu, se nepotvrdila. Dokonce se ukázalo, že je to 

přesně naopak. Více než 60 % respondentů mělo vysoké skóre neuroticismu. Tento výsledek 

je ukazatelem toho, že tito jedinci jsou psychicky nestabilní a náchylní k psychickému 

vyčerpání. Tato jejich vlastnost není dobrým předpokladem pro výkon jimi zvolené profese. 

Výsledky zkoumání vlastnosti extraverze nepotvrdily hypotézu (H2) o tom, že studenti 

a pracovníci budou mít vyšší skóre extraverze. Celých 46,97 % respondentů je introvertních. 

22,73 % respondentů je také spíš introvertních, ale již se blíží ke středovému pásmu. Pouze 

28,79 % je v ideálním pásmu, tzn. inklinují k extraverzi nebo se pohybují na rozhraní 

introverze a extraverze. Opravdových extravertů je pouze 1,52 %. 

Hypotéza, která předpokládala vyšší míru otevřenosti vůči zkušenosti, svědomitosti a 

přívětivosti u pracovníků a studentů pomáhajících profesí (H3) se prokázala částečně. 

U vlastností otevřenost vůči zkušenosti a přívětivost se neprokázala, protože se ukázalo, že 

respondenti mají velmi nízkou míru otevřenosti vůči zkušenosti (69,70 % v nejnižším pásmu 

otevřenosti vůči zkušenosti) a velmi nízkou míru přívětivosti (66,7 % v nejnižším pásmu 

přívětivosti). Nicméně položka svědomitost přinesla lepší výsledky. V ideálním rozmezí 

svědomitosti se pohybuje 40,91 % osob a dalších 19,70 % patří do dvou nejvyšších pásem 

svědomitosti. 

Můj předpoklad, že studenti a pracovníci si vybrali své povolání proto, aby dělali něco, 

co má smysl (H4), se přímo potvrdil pouze u 3 respondentů, kteří takto odpověděli. Nicméně i 

další odpovědi nepřímo odkazovaly k mé hypotéze. Odpovědi ze tří rizikových okruhů (1., 2, a 

6. okruh), které mohou ukazovat na možnou přítomnost syndromu pomocníka, uvedlo 

31 pracovníků a studentů. Tyto výsledky jsou kvalitativního rázu a není možné je 

kvantifikovat, přesto mohou sloužit k zamyšlení nebo k inspiraci pro další výzkum. 

Nyní se chci zamyslet, proč jsem získala zrovna tyto výsledky. Jak jsem již několikrát 

poznamenala, sama jsem byla velmi překvapena závěry, které dotazníkové šetření přineslo. 

Myslím si, že jedním z důvodů, proč vyšly tyto výsledky, je ten, že nejvíce respondentů bylo 

z VOŠ sociálně právní Praha 10. Někteří studenti, kteří zde studují, navštěvují školu ne vždy 

jen ze zájmu o obor, ale také proto, že se nedostali na jiné vysoké školy nebo chtějí získat 
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nějaký titul. To může ukazovat na to, že ne všichni se chtějí této profesi opravdu ze zájmu 

věnovat. Z některých z nich se pomáhající možná nikdy nestanou. 

Vysokou míru neuroticismu bych přisoudila tomu, že většina respondentů jsou ženy, 

které jsou dle mého názoru více neurotické než muži. To mohlo ovlivnit celkově nepříznivý 

výsledek u této vlastnosti. 

Dále uvažuji o tom, že jsem možná měla až příliš idealistická očekávání ohledně 

vlastností pomáhajících, kteří se možná od běžné populace tak výrazně ve svých vlastnostech 

neodlišují. Také je možné, že se zde projevuje skrytý vliv ,,syndromu pomocníka“, který často 

vede neurotické osoby s nezpracovanými křivdami z dětství k tomu, aby vykonávali tuto práci, 

pro kterou vzhledem k psychickým vlastnostem vlastně nemají předpoklady. 

V neposlední řadě může ovlivňovat výsledky také psychický a fyzický stav či životní 

situace, ve kterém se respondent nachází při vyplňování dotazníku. Domnívám se, že člověk 

v nepříznivé životní situaci odpovídá jinak než člověk, který prožívá šťastné životní období. 

Osobně jsem dotazník NEO vyplňovala již dvakrát v rozmezí 2 let a mé výsledky se u 

některých vlastností částečně, u jiných i významně lišily a některé se nezměnily. Věřím tomu, 

že různé výsledky nezáleží jen na již uvedené životní situaci, ale také na vývoji osobnosti 

daného jedince, který se nikdy nezastaví. 

4.7 Srovnání s výzkumem Záškodné a Mlčáka 

Záškodná a Mlčák se zabývali ve svém výzkumu podobným tématem jako já (ZÁŠKODNÁ – 

MLČÁK, 2009, s. 185–286). Jejich výzkum byl ale zaměřen na studenty, kteří studují 

pomáhající profese na vysokých školách. Dále byl jejich výzkum mnohem širší, protože 

využíval širší paletu testovacích metod a autoři rovněž zkoumali více vlastností. Z tohoto 

důvodu není možné porovnat mé výsledky s celým jejich výzkumem. V části jejich výzkumu, 

kde používali dotazník NEO, porovnávali skóre pěti vlastností u studentů pomáhajících profesí 

s výsledky běžné populace. 

Výsledky jejich výzkumu (ZÁŠKODNÁ – MLČÁK, 2009, s. 223) ukázaly nižší míru 

neuroticismu a vyšší míru svědomitosti mužů-studentů ve srovnání s běžnou populací. Dále 

vyšší míru neuroticismu, přívětivosti a svědomitosti žen ve srovnání s běžnou populací. 

Výsledky mého dotazníkového šetření bez ohledu na pohlaví prokázaly vyšší skóre 
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neuroticismu, nižší skóre přívětivosti, ale ve shodě s výsledky uvedených autorů vyšší hodnoty 

svědomitosti. Míra extraverze se nelišila podle pohlaví. Mé výsledky ukázaly, že respondenti 

jsou převážně introvertní nebo k introverzi inklinují. Autoři také zjistili nižší míru otevřenosti 

vůči zkušenosti u studentů obou pohlaví oproti běžné populaci. Tento výsledek se plně 

shoduje s mými závěry u této vlastnosti. 

Závěry jejich výzkumu a mého dotazníkového šetření se v některých položkách liší. 

Pravděpodobně je to způsobeno tím, že autoři měli k dispozici jiný vzorek populace – studenty 

vysokých škol studující tzv. pomáhající obory. Studenti vysokých škol jsou v mnoha 

případech starší, vyzrálejší, více motivovaní ke studiu a více informovaní o problematice tzv. 

pomáhajících profesí než studenti VOŠ, kteří vesměs čerstvě opustili střední školy 

a v některých případech o studium nemají opravdový zájem a studují jen proto, aby „získali 

titul“. Jiní studenti VOŠ se nedostali na jimi preferovanou vysokou školu a studují proto, aby 

na rok nepřišli o status studenta, než se opět pokusí složit zkoušky na vysokou školu. Jen část 

studentů VOŠ má zřejmě o studium opravdu hluboký zájem. Těmito faktory mohou být pak 

výsledky mé práce do určité míry patrně ovlivněny. 
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Závěr 

Ve své práci jsem se zabývala osobnostními vlastnostmi pracovníků a studentů 

pomáhajících profesí. Vybrala jsem si poměrně široké téma, o kterém v celé šíři prakticky 

nikdo souhrnně nepíše, jelikož osobnost člověka se skládá ze souboru mnoha vlastností 

tvořících jednotný komplex, který má svou dynamiku a přes existenci určitých obecných jevů 

je ryze individuální. I přes tuto skutečnost jsem se chtěla tomuto tématu věnovat, protože je 

považuji za velmi důležité pro stávající i budoucí pracovníky pomáhajících profesí. 

Měla jsem jisté „ideály“ nebo ideální představy ohledně výsledků, které přinese 

praktická část mé práce. Tyto „ideály“ se absolutně nepotvrdily. Dotazníkové šetření ukázalo, 

že studenti i pracovníci z větší části nemají úplně optimální osobnostní předpoklady pro výkon 

jimi vybrané pomáhající profese. Zároveň se ale ukázala možnost, že někteří respondenti 

mohou být skrytě ovlivňováni při svém výběru povolání ,,syndromem pomocníka“, což jsem 

očekávala. Slabinou mého dotazníkového šetření je nízký počet respondentů a jejich původ 

především z jediné vzdělávací instituce, který se nedá považovat za reprezentativní vzorek. 

Větší počet respondentů bohužel nebylo možné získat. Uznávám, že výsledky není možné 

zobecnit na celou pomáhající populaci, nicméně věřím, že mohou dovést mnoho dalších 

pomáhajících k zamyšlení nad jejich osobnostními předpoklady a motivací k výkonu jejich 

povolání. Zároveň může práce přispět k větší a komplexní informovanosti o negativních 

jevech, které s profesí pomáhajícího souvisejí, a tím dopomoci k jejich zmírnění, nebo je 

dokonce zcela odstranit. 

Mým cílem nebylo poukázat jen na negativní jevy a problémy, které s sebou výkon 

pomáhající profese přináší, ale také naznačit možnosti řešení, což se doufám podařilo. Je 

důležité varovat budoucí pomáhající před možnými komplikacemi, ale stejně tak je nutné 

seznámit je s metodami prevence a intervence. V případě, že pomáhající nemá úplně optimální 

osobnostní předpoklady nebo trpí některým z výše uvedených negativních jevů, které jsem 

v práci popsala, je možné tuto situaci napravit, ale jen za předpokladu dostatečné 

informovanosti pracovníků v pomáhajících profesích. K té přispívá zejména vzdělávání 

v oblasti psychohygieny, empatie, asertivity a prevence syndromu vyhoření. Dále jsou 

pomáhajícím k dispozici antistresové programy, sebezkušenostní výcvik, supervize, intervize 

a pro začínající pracovníky mentorství a tutorství. 
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V práci jsem se věnovala mnoha negativním vlastnostem a jevům, které s výkonem 

pomáhající profese souvisejí. Považuji za důležité si jejich existenci uvědomovat, ale nechci, 

aby celá práce přinášela především negativní pocit z pomáhání. Pomáhající profese jsou 

v našem světě nepostradatelné a všech pomáhajících si opravdu velice vážím. Věřím, že 

pomáhající profese přináší především mnoho radosti a uspokojení z práce pomáhajícím a 

výsledky této práce zase jejich klientům. 
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Summary 

Osobnostní charakteristiky u studentů a pracovníků pomáhajících profesí 

Personality Traits of Students and Assistant Jobs 

Olga Konůpková 

Personality characteristics and features of social service workers constitute the main 

topic of this thesis. The theoretical part deals with what the ideal features and preconditions of 

social service workers are. Then it is focused on pitfalls associated with this job and how such 

pitfalls can be mitigated, removed and prevented. The objective of this thesis was to 

demonstrate that not all students and professionals have personality preconditions for this job. 

This conclusion was confirmed by a survey. Answers to a straight question about motivation 

for study or choosing this profession revealed a hidden “Helper Syndrome” that may affected 

them when choosing this profession.  



 

 


