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Anotace 

V předložené práci je zpracována problematika syndromu vyhoření. Jedná se o 

problém celospolečenský. Dosud provedenými výzkumy bylo zjištěno, že nejvíce jsou 

ohroženi lidé pracující v tzv. sociálních povoláních, kde pracují s dalšími lidmi. Já jsem se 

blíže zaměřil na možné příčiny vzniku tohoto syndromu v rámci Policie České republiky. 

Teoretická část je zaměřena na seznámení s problematikou, oč v případě syndromu 

vyhoření jde, jaké jsou nejvíce ohrožené profese, jeho hlavní důsledky, metody zkoumání, jak 

syndromu předcházet a jaké jsou možnosti jeho zvládání. V praktické části se zabývám 

výzkumem, který má za cíl ověřit, v jaké míře jsou příslušníci Policie České republiky 

ohroženi syndromem vyhoření. V závěrečné části je shrnutí uvedené problematiky. 

 

Klíčová slova: Syndrom vyhoření, příznaky, metody zkoumání, zvládání Syndromu 

vyhoření, poradenská péče o oběti vyhoření, dotazníkové šetření, vyhodnocení 

Summary 

In the presented work is treated the issue of burn-up syndrome. It is a social 

problem. Not yet carried out research, it was found that the most vulnerable are people 

working in the social professions, where they work with other people. I was more focused 

on the possible causes of this syndrome within the Police of the Czech Republic.  

The theoretical part is aimed at familiarizing with the issues of what, in the case of 

burn-up syndrome is, what are the most vulnerable profession, its main consequences, 

methods of examination as to prevent the syndrome and what are the possibilities for its 

management. In the practical part to conduct research that aims to ascertain the extent to 

which members of the Police of the Czech Republic risk of burn-up syndrome. In the final 

section is a summary of the problems listed. 

 

Key words: Burnout syndrome, symptoms, methods of enquiry, manage Burnout 

syndrome, consultancy care for victims of burnout, questionnaire survey, assessment 
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1.Úvod 

Naše společnost se neustále vyvíjí a s tímto vývojem jsou u většiny profesí kladeny 

na člověka také větší nároky při výkonu jeho profese. S každou změnou, která nemusí být 

vždy pozitivní, je potřeba se vyrovnat a ne každý to zvládne, aniž by došlo k narušení jeho 

vnitřního klidu. Nastává pak období, kdy se můžeme dostat do některé fáze syndromu 

vyhoření nebo zcela vyhořet. 

J. Křivohlavý o syndromu vyhoření smýšlí takto: „Vstupujeme do života s určitou 

mírou energie. S nadšením se vrháme do profesionální činnosti, s láskou vstupujeme do 

manželství. S nadějí očekáváme, že se nám podaří uskutečnit to, nač se těšíme. Po určité 

době však tam, kde jsme se setkali s překážkami, těžkostmi, neúspěchy, toto nadšení 

ztrácíme. Je tomu tak u učitelů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, policistů a tak 

podobně. Z psychologického hlediska dochází k něčemu, co se odborně nazývá syndrom 

vyhoření. Je tomu skutečně do určité míry jako u ohně, v němž vyhořelo vše, co bylo zprvu 

připraveno a oheň uhasíná“ [8]. 

Vzhledem k tomu, že k uvedené problematice bylo sepsáno již mnoho studií, bylo by 

velmi obtížné řešit tento problém jako celek. Proto jsem se zaměřil na profesi, která je 

jednou z nejohroženějších. Předkládám informace o syndromu vyhoření z různých pohledů 

a pozornost věnuji také jeho předcházení. V další části se zabývám syndromem vyhoření u 

policejní profese. Policisté často jednají s lidmi, kteří se sami nacházejí v obtížné situaci. 

Jejich řešení pak bývá v některých případech psychicky náročné, např. sdělování 

nepříjemných zpráv.  

Cílem výzkumu je nejen ověřit, v jaké míře jsou policisté ohroženi syndromem 

vyhoření, ale také, jak by bylo možné syndromu předcházet. Pro praktické ověření tří 

stanovených hypotéz jsem zvolil kvantitativní přístup zkoumání prostřednictvím 

dotazníku. 

Má práce by byla zcela zbytečná, pokud bych se nedomníval, že její výsledky mohou 

přispět alespoň částečně k řešení problému syndromu vyhoření u Policie České republiky, 

nebo nastínit, kterých útvarů se tento problém může týkat nejvíce. Za úspěch bych 

považoval i to, kdyby práce mohla být využita při dalším řešení popisované problematiky.  
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2. Syndrom vyho ření  

Pojem „syndrom vyhoření“ (burnout syndrom) se v literatuře objevil již v roce 1974, 

kdy se o něm poprvé zmínil H. Freudenberger v časopise „Journal of Social Issues“ [6]. V 

této době termín „vyhoření“ přešel z pouličního slangu, ve kterém označoval narkomana, 

který klesl na samé dno, do obecného slovníku, kde toto slovo označuje nový jev, který se 

objevuje na pracovištích – epidemii letargie, zoufalství, nervozity a bezmocnosti, která 

svírá lidi ve všech povolání a postavení. Bouřlivé politické a organizační změny na začátku 

osmdesátých let přispěly paradoxně jak k vyhoření, tak k získání  osobní síly, která je k 

němu v protikladu [11]. 

2.1. Definice syndromu vyho ření a popis r ůzných autor ů 

Když se termín „burnout“ objevil a zjistilo se, že jde o něco, co se v životě lidí 

vyskytuje a mnoho z nich trápí, byly provedeny psychologické studie u lidí, u nichž byl 

tento syndrom vyčerpání pozorován. O tom, co to znamená dostat se až na samé dno 

životní energie pak vzniklo mnoho teorií. 

Provedené studie pak byly vyhodnoceny a někteří psychologové, kteří se jevem 

syndromu dlouhodobě zabývali jej definovali následovně [9]: 

 Maslach a Jackson:  

„Burnout je syndromem emocionálního vyčerpání, depersonalizace a sníženého 

osobního výkonu. Dochází k němu tam, kde lidé pracují s lidmi, tj, tam, kde se lidé věnují 

potřebným lidem.“  

Helena Seková:  

„Burnout není výsledek dlouho trvajícího stresu, je to spíše důsledek selhání procesů 

adaptace (neboli schopnosti a možnosti vyrovnat se s těžkou situací).“  

Henrich Freudenberger: 

„Burnout je stav vyplenění všech energetických zdrojů původně velice intenzivně 

pracujícího člověka (např. lidí, kteří se snaží druhým lidem v jejich těžkostech pomoci a 

pak se cítí přemožení jejich problémy).“  
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Shirley Kashoff:  

„Burnout je stav člověka, který se podobá vysychání pramenů či vybíjení baterie. 

Stejně jako stres i burnout není mimo nás, ale v nás. Neznáme ho, dokud se v nás 

nezabydlí.“  

Agnes Pines a Elliot 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.“  

Přínosný je i výklad pojmu syndrom vyhoření podle Myrona D. Rushe, [13]. Dle 

tohoto obrazu je možné věrně ilustrovat proces směřující k vyhoření:  

„Pokud zapálíte oba konce svíčky, získáte tím dvakrát více světla. Svíčka však 

zároveň dvakrát rychleji vyhoří“.  

Lidé, kteří jím procházejí, zjišťují, že veškerá jejich duševní, emocionální a fyzická 

energie je vypotřebována. Jejich síly jsou vyčerpané a ztrácejí vůli vytrvat.  

Myron D. Rush  ve své knize [13] rozděluje příznaky (symptomy) do dvou 

základních skupin (viz. tabulka č. 1). 

 

Tabulka 1: Klasifikace symptomů 

vnější symptomy vnitřní symptomy 

• aktivita vzrůstá, ale produktivita 

zůstává zpočátku stejná  

• podrážděnost  

• fyzická únava  

• neochota riskovat  

• ztráta odvahy  

• ztráta osobní identity a sebeúcty  

• ztráta objektivnosti  

• emocionální vyčerpanost  

• negativní duševní postoj 

Na první pohled se dá určit, jaký je mezi vnitřními a vnějšími symptomy (příznaky) 

rozdíl. Vnější symptomy jsou viditelné a můžeme je vypozorovat. Jde zpravidla o první 

známku toho, že se dotyčný ocitl ve stavu vyhoření. Vnitřní symptomy nelze ze začátku 



Josef Červinka: Syndrom vyhoření v rámci Policie ČR 

2009 4 
                                 

 

 

vypozorovat, a proto je těžší je určit. Avšak právě tyto symptomy poskytují nejpřesnější 

údaje potřebné ke stanovená diagnózy. Většinou vnějším symptomům předcházejí.  

Obecně je pro všechny definice shodné : 

• jedná se o psychický stav, prožitek vyčerpání  

• vyskytuje se u profesí, které „pracují s lidmi“, 

• je tvořen příznaky hlavně oblasti psychické, ale i fyzické a sociální, 

• klíčovým momentem kognitivní vyčerpání, opotřebení a celková únava, 

• všechny složky syndromu vycházejí z chronického stresu. 

2.2. Ohrožené profese syndromu vyho ření  

Obecně se vyskytuje u osob, jejichž profesí je práce orientovaná na pomoc druhým 

lidem. Je to stav emočního vyčerpání, citového stažení, ztráta důvěry v osobní výkonnost. 

Syndrom vyhoření najdeme převážně u lidí, kteří očekávají, že svůj smysl života naleznou 

v práci. Mají svá vybraná povolání s vysokými cíly a vysokým očekáváním. Dochází u 

nich k postupnému odosobnění, k necitlivému až odtažitému chování k lidem, o něž se 

mají z hlediska své profese starat. Dále také ke ztrátě důvěry ve vlastní výkonnost, k 

pocitům vlastní neschopnosti, k neschopnosti prožívat uspokojení z práce.  

Podle Jaro Křivohlavého, „Jak neztratit nadšení“ [9]:  

• zdravotní sestry, lékaři  

• psychologové, psychoterapeuti, psychiatři  

• sociální pracovnice, poradci ve věcech sociální péče  

• učitelé  

• policisté  

• důstojníci v armádě  

• sportovci  

• novináři  

• administrativní pracovníci  

• právníci  

• manažeři, podnikatelé a obchodníci  
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• letoví dispečeři  

• pracovníci věznic  

• někdy se projevuje i u nezaměstnaneckých kategorií, vždycky u těch osob, které 

jsou v kontaktu s druhými lidmi z okolí, jsou závislí na jejich hodnocení a mohou 

být vystaveni chronickému stresu [7].  

Zdravotnictví jako první upozornilo na výskyt syndromu vyhoření. Jednalo se hlavně 

o situaci zdravotních sester pracujících v hospicech, tj. zařízení poskytující umírajícím 

pacientům paliativní péči. Podobná situace byla i na onkologických odděleních a 

jednotkách intenzivní péče tzv. JIP. Bylo zjištěno, že syndrom vyhoření se vyskytuje 

prakticky u všech pracujících ve zdravotnictví (včetně lékařů) ve vyšší než průměrné 

úrovni z pocitů bezmoci a frustrace, protože nedokáží vždy zmírnit utrpení a pak obviňují 

sebe nebo jiné lidi. Proto tito pracovníci potřebují výcvik, supervizi a podporu. To jim 

mohou poskytnout především profesionální psychologové. Další zmíněnou skupinou, kde 

se objevuje syndrom vyhoření ve vysoké míře, je školství. Týká se učitelů a učitelek všech 

stupňů, i když se zdá, že vysoké školy jsou na tom o něco lépe, než školy základní a 

střední. Ve zvláště vysoké míře tomuto syndromu podléhají učitelky speciální pedagogiky, 

které pracují s mentálně postiženými školáky a psychiatricky postiženými dětmi. Je třeba 

uvést, že právě vykonávání učitelské profese může vlivem profesionálních deformací 

znamenat komplikace v běžném mimoškolním životě.  

Jednoduše můžeme tedy říci, že se syndrom vyhoření vyskytuje jen u lidí, kteří byli 

na počátku nadšeni prací a nakonec se setkali s pocitem existenční beznaděje a ztráty 

smysluplnosti života.  

2.3. Hlavní d ůsledky syndromu vyho ření  

S ohledem na konkrétní profese a poukazem na okolnosti, které jsou pro vyhoření u 

těchto profesí příznačné, je možno získat odpověď na otázku, kdy a za jakých okolností 

k psychickému vyhoření dochází. Ukazuje se, že tam, kde se člověk dlouhodobě pohybuje 

ve stresové situaci, vzniká u něj s určitou pravděpodobností nebezpečí psychického 

vyhoření. 

Hlavní důsledky syndromu vyhoření je možné shrnout do následujících pěti bodů:  
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Ztráta smyslu života  

Smysl života je bezesporu největší motivační silou na světě. Poskytuje lidem důvod, 

pro který stojí za to žít nebo naopak zemřít, dává možnost, každému dosáhnout svých cílů, 

třeba i těch, které se ostatním zdají být neuskutečnitelné. Důležité je neztratit důvod „ráno 

vstát z postele“, neztratit nadšení pro práci atd.  

Ztráta pozitivního vnímání sebe 

Zde je především důležité sebevědomí. To, jak se chováme, oblékáme, s kým se 

stýkáme o nás mnohé vypovídá. Podle toho, jak se sami cítíme, nás vnímají druzí. Pokud 

vidíme, jak nás druzí vnímají, že nás uznávají, přijímají, je pro nás snazší se také uznávat a 

přijímat. Výsledkem toho je pozitivní a zdravé vnímání sebe. S vyhořením se však vždy 

pojí pocit selhání. Vyhořelý jedinec má za to, že už není schopen ničím pozitivním přispět. 

V tomto případě ztratil pozitivní vnímání sebe.  

Pocit osamocenosti v dnešním světě  

Vyhořelí jedinci se začínají cítit naprosto osamocení a izolovaní od tohoto světa. Ne 

snad, že by za to mohlo jejich okolí, ale oni sami se začínají izolovat od druhých, vyhýbat 

se jim atd. 

Zášť a hořkost  

Vyhořelý jedinec obvykle bývá velmi cílevědomým, výkonným člověkem, který 

vždy smýšlel pozitivně a vítal nové podněty. Ocitne-li se však ve stavu vyhoření, jde o 

úplně jiného člověka. Cílevědomost vystřídá ztráta životního smyslu. Přestože dříve 

smýšlel pozitivně, nyní je plný negativismu, zášti a hořkosti. Zášť a hořkost, které se u 

vyhořelých lidí projevují, jsou zaměřeny dvěma směry: vůči sobě a vůči druhým lidem. Na 

sebe se zlobí a jsou zahořklí, jelikož se považují za naprosté ztroskotance. Na druhé mají 

vztek proto, že cítí, že za jejich neúspěch mohou právě oni.  

Pocit celkové beznaděje 

Vyhořelí lidé jsou přesvědčeni, že už nikdy žádného úspěchu nedosáhnou. Říkají si: 

„Proč se snažit?“ Zatímco dříve věřili, že nic není nemožné, nyní jsou přesvědčeni, že nic 

není možné. Jedním z důvodů, proč lidé ve stavu vyhoření mají pocit, že je všechno 

beznadějné, je, že si to vlastně v hloubi duše přejí. Tím je myšleno, že se nechtějí změnit. 

Změna totiž znamená riskovat selhání, kterému už by asi nedokázali čelit. Proto raději 
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nebudou dělat nic, než aby riskovali další neúspěch. Důležité je udělat v životě první krok, 

dokud první krok neuděláme, všechno beznadějné zůstane [13].  

2.4. Metody zkoumání syndromu 

Stejně jako lékař na základě vyšetření určuje pacientovu nemoc podle zjištěných 

příznaků, obdobně je postupováno i v případě zkoumání psychického stavu vyhoření. I zde 

jsou zjišťovány příznaky s následným stanovením diagnózy. V současné době je možné 

toto zkoumání provádět různými způsoby. Poznávat a přesně určovat, že se v daném 

případě jedná o syndrom vyhoření může každý sám na sobě pozorováním vlastního stavu, 

nebo je to možné pozorovat u druhých lidí, zejména pak v případě změn jejich jednání a 

chování. Pro účely zkoumání možného stavu syndromu vyhoření byly odborníky zjištěny 

různé metody. Stejně jako nelze jednoznačně odpovědět na otázku, co k syndromu 

vyhoření vede, nelze ani určit, která ze zjištěných metod je pro zkoumání syndromu 

vyhoření nejvhodnější. V následujících podkapitolách jsou uvedeny metody zkoumání, 

které se v současné době používají nejčastěji. 

2.4.1.Základní stavy psychického vyho ření   

Autoři Hawkins, Minirth, Maier a Thursman přicházejí s metodou blížícího se stavu 

burnout syndromu (syndromu psychického vyhoření)[12]. Jedná se o souhrn otázek, na 

které se odpovídá buď „ano“ nebo „ne“. Většina odpovědí „ano“ znamená blížící se 

psychické vyhoření. Podle této čtveřice autorů a vyhodnocením testu můžeme definovat tři 

základní stavy psychického vyhoření:  

Stav burnout se začíná objevovat 

• když nám lidé jdou stále více na nervy 

• když stále pracujeme a dělá nám to menší radost 

• když jsme neudělali to, co jsme měli udělat  

• když bychom nejraději nechali toho, co děláme atd.  
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Stav, kdy burnout dosahuje aktivní úrovně 

• když jsme zažili určité citové zklamání  

• když nás samotné napadlo, že by bylo lepší „nebýt“  

• když nejsme schopni ovládat svoji zlost  

• když nás opustila veškerá radost z toho, co děláme atd.  

Stav, kdy se burnout stal chronickým jevem  

• když se nedokážeme shodnout s druhými lidmi, natož se s nimi bavit  

• když se vyhýbáme své práci  

• když si neumíme přiznat, že problémy skutečně máme a že je zapotřebí vyhledat 

odbornou lékařskou pomoc atd.  

2.4.2. Dotazník BM  

Vyčerpání je hlavním faktorem, objevujícím se v dotazníku a tento faktor 

nejvýstižněji vyjadřuje výrok: „Dále to již nejde“ nebo „nejsem s to již dále pokračovat“. 

Dotazník (viz. příloha č. 2) má vysokou míru shody při opakování po uplynutí jednoho až 

čtyř měsíců. Podle autorů Ayaly Pinesové a Elliota Aronsona. Je zaměřen na tři aspekty 

jednoho psychického jevu – celkového vyčerpání [9]:  

• pocity fyzického vyčerpání (pocity únavy, oslabení, ztráty sil) 

• pocity emocionálního vyčerpání (pocity deprese, bezvýchodnosti) 

• pocity duševního vyčerpání (ztráta lidské hodnoty, iluzí ) 

2.4.3. MBI dotazník (Maslach burnout inventory)  

Je asi nejznámějším dotazníkem ke sledování a zkoumání syndromu vyhoření u 

vybraných profesí. Vyskytují se v něm tři faktory. Dva jsou laděny negativně - 

emocionální vyčerpání a depersonalizace a jeden je laděn pozitivně -  osobní uspokojení 

z práce.  Vyhodnocení se uvádí na stupnici častosti výskytu a také na stupnici  intenzity 

(síly). Vyhodnocuje se celkový bodový součet pro jednotlivé faktory. Dotazník (viz. 

příloha č. 3) je v literatuře velmi často užíván k výzkumům v  oblasti stresu a pracovních 
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problémů. Dotazník se využívá nejčastěji při výzkumných pracích., a to zejména při 

výzkumu možného výskytu syndromu vyhoření u vybraných profesí, např. zdravotnictví.  

Touto metodou se zjišťují v podstatě tři faktory [9]:   

• EE (emocional exshaustion – emocionální vyčerpání)  

• DP (depersonalizace – ztráta úcty k druhým lidem) 

• PA (personal accomplishment – snížení výkonnosti)  

2.5. Předcházení syndromu vyho ření  

„Vyhoření“ se také často „vyskytuje“ i v různých organizacích. Většinou se objevuje 

ve skupinách, které mají společného nadřízeného. Nadřízení mají tedy veliký podíl na pocit 

„vyhoření“. Jedno z nejlepších preventivních opatření syndromu vyhoření je dobrý tým. 

Také negativní vliv prostředí pracoviště (nedostatečné prostory, špatné osvětlení, vysoká 

hladina hluku, špatné vnitřní klima…) snižuje práh citlivosti pro stresové podněty, což pak 

může nahrávat vzniku syndromu psychického vyhoření. Předcházení a léčení syndromu 

vyhoření je třeba zaměřit na dvě oblasti:  

Individuální - týká se jednotlivých lidí, kteří se mohou stát či stali obětí psychického 

vyhoření. 

Soubor negativních vlivů prostředí - v němž tito potenciálně či akutně postižení žijí a 

pracují, tj. vliv okolností, životních a pracovních podmínek atd.  

 Předejít syndromu vyhoření je skutečně možné, pokud se budeme řídit i těmito 

následujícími principy. A pokud se nacházíme v situaci, kdy na sobě vyhoření pociťujeme, 

tyto následující principy jsou zárukou, že si už nikdy s dalším možným vyhořením 

nebudeme muset dělat starosti. Cílem těchto principů je vrátit našemu životu rovnováhu, 

protože právě rovnováha je podstatným faktorem k předcházení vyhoření [13].  

2.5.1. Příklady princip ů, jak p ředejít vyho ření:  

• Pamatujte na svá omezení – každý z nás je schopen provádět určitou činnost jen       

po určitou dobu, ať už jsme ochotni si to přiznat nebo ne  
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• Správný pohled na práci – např. necítit se provinile, když si na chvilku odpočineme 

od práce nebo se pobavíme atd.  

• Pravidlo 80/20 – toto pravidlo říká, že 80% našeho úspěchu vychází z 20% naší 

aktivity a zbylých 80% naší aktivity přináší zbývajících 20% našeho úspěchu. 

Jednoduše řečeno – 80% našeho úspěchu ve vykonávané činnosti pramení jen z 

několika našich nejdůležitějších rozhodnutí a pár hodin, které každý den strávíme 

produktivním způsobem. Tzn. že většina našeho času, energie a úsilí, které každý 

den vynaložíme, bude zdrojem jen malého procenta životních úspěchů.  

Abychom tedy udrželi rovnováhu ve svém životě, bude nutné zaměřit se na redukci 

každodenních činností, které nám zabírají spoustu času a které nakonec přinášejí jen malé 

procento z celkových výsledků naší činnosti. Tzn. snažit se vytvořit si více volného času na 

rodinu, své přátele, koníčky atd.  

• Pravidelné přehodnocování cílů a priorit – nesnažit se dosahovat cílů za každou 

cenu (třeba na úkor vlastní rodiny), umění si srovnat, jak na tom jsme dnes, a jak 

bychom chtěli pokračovat v plnění cílů i v budoucnu.  

• Čas na vychutnávání života – naučit se udělat si čas na skutečný život např. vzít si 

den volna, jít s rodinou na procházku, pobavit se s přáteli, zajít do restaurace apod.  

• Hodnotný čas volna -schopnost lidí bavit se, nezabývat se ve svém volném čase 

prací, telefonáty se zákazníky atd. Pamatujte na to, že „Samá práce a žádná zábava 

jednoho dne skončí vyhořením“[13]! 

2.6. Socioprofesní a aktuální role policisty 

Policie ČR je jednou z „nezbytných složek“ České republiky, která dohlíží na 

bezpečnost a veřejný pořádek s celorepublikovou působností. Policie obecní a městská 

tvoří složku moci samosprávné, a to díky realizaci teoretického konceptu o přenesení 

spravování věcí veřejných do větší blízkosti občanů [8]. 

Policista při interakci s občany vystupuje jako nositel socioprofesní a aktuální role. 

Obsah socioprofesní role je upraven zákony a nižšími normativními právními akty 

(nařízení ministerstva vnitra, nařízení policejního prezidenta apod.), ale také etickým 

kodexem Policie ČR. Obsah socioprofesní role se odvíjí od úkolů Policie ČR jako celku 
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(vymezeno v zákoně„O Policii České republiky“) a od práv a povinností policistů při 

plnění jejich služebních úkolů [11]. 

„V souvislosti s plněním obsahu socioprofesní role policista při řešení konkrétních 

situací vystupuje v aktuální roli (vyplývající z charakteru aktivit, které realizuje v dané 

situaci). Policista při jednání s občanem může vystupovat v aktuální roli vyslýchajícího, 

vyjednávajícího, poskytujícího informace, provádějícího kontrolu dopravních prostředků, 

zabraňujícího narušení veřejného pořádku, řešícího rodinné rozepře, sdělujícího tragickou 

zprávu apod. V této roli se významným způsobem projevují osobnostní dispozice policisty 

(charakterové vlastnosti, hodnoty, motivace, schopnosti, temperamentové vlastnosti), jeho 

profesionální kompetence (odborná a zejména psychická připravenost k řešení 

situace),osvojené sociální dovednosti, míra jeho ztotožnění se  socioprofesní rolí. 

Posouzení těchto skutečností je předmětem vstupního psychologického vyšetření uchazečů 

o službu u policie ČR“ [11]. 

„Mezi žádoucí osobnostní předpoklady (umožňující policistovi vystupovat při 

jednání s občany jako sociálně kompetentní) patří především následující klíčové schopnosti 

a osvojené dovednosti: 

• rychle získat vhled do situace, reálně ji percipovat,  

• rychle se rozhodovat, kreativně reagovat na změny situace,  

• účinně komunikovat, empaticky naslouchat,  

• ovládat (nepopírat) vlastní emoce a umět je přímo vyjadřovat,  

• využívat psychologické metody a postupy k poznávání osobnosti komunikujícího k 

ovlivňování jeho postojů a jednání, ovládat stres a konflikty“ [11].  

2.6.1. Policejní stres 

O stresogenních faktorech a jejich rizicích lze hovořit i v souvislosti s policejními 

profesemi, protože policisté tvoří jednu z mnoha profesních skupin, která je ohrožovaná 

pracovním stresem. Problematika stresu dominuje v současné době v policejní psychologii, 

hlavním předmětem zkoumání jsou specifické zdroje zátěže. Usiluje se o identifikaci a 

popis konkrétních situací, ve kterých obvykle vzniká stres u jednajících policistů. 

Pozornost je věnována i důsledkům policejního stresu, předpokládá se, že stres je jednou z 

nejčastějších příčin pracovní neschopnosti nebo předčasného odchodu z aktivní služby [3].  
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„Otázka, zda policisté jsou při své práci vystaveny zátěžím více či méně než ostatní 

profese, není podstatná. Důležité je pochopit, že výrazem „policejní stres“ se míní takové 

situace, které většina policistů vnímá jako zátěž spojenou s emocionálním a často i 

fyzickým vypětím. Je tedy normální vnímat tyto situace jako zdroj stresu. Jinak řečeno, 

policejní stres není důsledkem špatného psychologického výběru policistů. Není ani 

produktem osobnosti (např. změkčilé, přecitlivělé povahy) policisty. Policejní stres musí 

být spojován s policistou, který byl vybrán podle moderních výběrových procedur (tj. 

získal lékařské i psychologické osvědčení), je členem relativně „normálního“ oddělení (tj. 

zjevně dobrá disciplína, jasná diferenciace rolí, otevřené kooperativní vztahy apod.), se 

během služby ocitl v situaci, jež některými svými parametry překračuje obvyklý rámec 

běžné zkušenosti, narušuje emocionální stabilitu, a ve které jsou tudíž příznaky stresu 

častým a zákonitým jevem“ [3].  

Policisté mohou v mimořádných situacích, např. po použití zbraně, vykazovat určité 

psychické a tělesné symptomy akutní stresové reakce. Tato stresová reakce se v podstatě 

nevyhýbá nikomu. I lidé, kteří se domnívají, že bez problémů sami zvládnou všechny 

extrémní požadavky policejní služby, se neubrání tomu, aby jednoho dne nedošlo k tomu, 

že se s takovou mimořádnou situací „jen tak“ nevypořádají. Jedná se o přechodnou 

poruchu, která obvykle odeznívá během několika hodin nebo dnů. Storm a Rothmann [4]  

považují práci příslušníků policie mezi nejstresovější společenské profese. V roce 2003 

vymezili několik faktorů, které patří do široké škály policejních stresů. Vedou k pocitům 

napětí, strachu, nejistoty a hněvu. Těmito faktory jsou: zásahy proti občanům, kteří 

narušují veřejný pořádek, negativní postoj řidičů vůči silničním kontrolám, řešení případů 

domácího násilí, účast při smrtelných dopravních nehodách, nedostatečné finanční a jiné 

ohodnocení, mnohdy neuspokojující vztahy v pracovním prostředí. Jmenovaní autoři se 

také zabývají mírou kriminality příslušníků policie. Na základě monitorující studie 

považují za objektivní příčiny páchání trestné činnosti policistů účinky stresových, 

konfliktních a zátěžových situací působících na psychiku příslušníků sboru . Důsledky 

těchto negativních situací lze pozorovat ve vztahu k pracovnímu kolektivu i ve vztahu k 

rodinnému životu policisty [4]. Raiskup [11] považuje za základní zdroje stresu v policejní 

profesi „společenský význam a důležitost práce policisty, vědomí odpovědnosti, existenci 

rizika, konflikty a konfliktní situace a s nimi související zvýšené nároky na sebekontrolu a 

sebeovládání policistů.  
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2.6.2. Diagnostika policejního stresu 

Hladký et al. považují profesi policistů za psychicky velmi náročnou a stresovou. 

Představili přehled metod hodnocení policejních stresů, čímž vyjádřili, jaká pozornost byla 

věnována tomuto povolání. „Smolander et al. [5] použili dotazníku, v němž zkoumali 

situace, kdy policista pracoval na maximální úrovni své fyzické pracovní kapacity. 

Kirmeyerová [5] zkoncipovala dotazník, zaměřený na zjišťování coping strategií policistů 

při zvládání pracovní zátěže. Stotland [5] vytvořil tři škály pro hodnocení zátěže policistů: 

škála vztahů mezi lidmi, obsahující 4 faktory (rodina, vztahy s kolegy, s nadřízenými a s 

občany), škála obtížnosti práce, představující seznam obtížných situací, jež respondenti 

hodnotí podle četnosti výskytu, míry obtížnosti a míry podnětnosti, a konečně škála 

policejních událostí, o nichž se respondenti mají vyjádřit, zda je za určitý časový úsek 

zažili (např. použití střelné zbraně, rasové nepokoje, výslech obviněného, napadení 

útočníkem apod.). Martelliová et al. [5] navrhli škálu pracovní spokojenosti policistů. 

Doplnili tím škálu Spielbergera et al. [5], nazvanou Police stress survey (zkoumání stresu 

policistů), která obsahuje 60 položek, seskupených do dvou faktorů: administrativní a 

organizační tlaky,fyzické a psychologické hrozby“ [5]. 

Provedené výzkumy policejních psychologů v Německu a studentů odborné vysoké 

školy pro veřejnou správu (obdoba naší Policejní akademie) ukazují značnou šíři a 

proměnlivost situací, které jsou policisty prožívány a hodnoceny jako zátěžové. Hlavním 

cílem zkoumání bylo sestavení stupnice policejních stresů. Jako nejvíce zátěžové situace 

bylo hodnoceno použití služební zbraně a prohledávání lokalit při pátrání po nebezpečném 

násilném pachateli. Na nejnižších stupních se objevila položka výslech a vyřizování 

spisové agendy. V navazujícím šetření byl do výzkumu včleněn další faktor – četnost 

stresových situací. Použití služební zbraně zpravidla představuje z hlediska četnosti 

mimořádnou událost a u většiny policistů k ní v průběhu celé profesionální činnosti 

nedojde. Posuzování jednotlivých stresových situací s četností jejich výskytu vedlo k 

novým poznatkům. Jako nejvíce stresogenní byly tentokrát hodnoceny: služební jednání s 

agresivními osobami a dále vedení spisové agendy (dokumentace). Použití služební zbraně 

a zákaz či omezení čerpání dovolené se v tomto výzkumu ocitly na nejnižších příčkách 

žebříčku stresorů. Ukázalo se, že určitá činnost může získat charakteristiky stresoru pouze 

tím, že se vyskytuje příliš často a její opakování je prožíváno negativně. Pro začínajícího 

policistu může být např. zatýkání nebezpečné osoby adekvátní a stimulující profesionální 



Josef Červinka: Syndrom vyhoření v rámci Policie ČR 

2009 14 
                                 

 

 

činností bez známek stresu. V průběhu policejní dráhy však může dojít ke změně - jestliže 

se tato činnost bude opakovat příliš často a bude-li spojena se získanými negativními 

zkušenostmi. Situace, které byly původně hodnoceny jako přiměřeně stimulující, jsou 

přehodnoceny a mění se na stresory [3]. 

2.6.3. Specifika policejního vyho ření 

„Dlouhodobě přetrvávající stresory odčerpávají člověku energii a entuziasmus a 

postupně vyvíjejí velmi silný tlak, který se projeví ničivými následky na tělesném, 

psychickém i emocionálním zdraví a v konečném důsledku se mohou odrazit i jako 

syndrom vyhoření“ [4]. 

Dále Stinchcomb potvrzuje, že u policejní profese můžeme sledovat podobné 

symptomy syndromu vyhoření jako u jiných povolání. V souvislosti se specifikem zmíněné 

profese se projeví tím, že policista pomalu, ale jistě ztrácí zájem o odpovědné plnění 

pracovních povinností. Pracovní činnosti, které policista dříve plnil s upřímným zájmem, 

se mění na nudný stereotyp, řádná služební příprava mizí, chybí osobní angažovanost, 

posiluje se nechuť policisty k dalšímu vzdělávání a k odbornému profesionálnímu růstu. 

Policista se chová negativně až ironicky vůči občanům, kterým by měl sloužit a které by 

měl chránit. Stinchcomb vysvětluje toto chování jako prostředek ochránit se před 

permanentním vlivem stresorů. „Jako podstatný se ukazuje vztah mezi syndromem 

vyhoření a délkou služebního poměru. Policisté, kteří ve sboru pracovali 6 až 15 let, 

vykazovali vyšší míru syndromu vyhoření než policisté pracující kratší dobu“. Denský 

uvažuje i o pozitivní korelaci mezi počtem odsloužených let a mírou stresu,projevenou 

syndromem vyhoření, a údaji o trestné činnosti policistů. Zároveň podotýká, že by tato 

hypotéza potřebovala podrobnější analýzu a výzkum. Zatím je podle statistik zjištěno, že 

nejvíce trestných činů nepáchají nováčci, ale ti, kteří u policie slouží již několik let. Pro 

vysvětlení souvislosti mezi syndromem vyhoření a násilným jednáním policistů stanovuje 

autor dva důvody [4]: 

• Depersonalizace, která vede k pocitům zahořknutí, policista tak ztrácí úctu 

k občanům jako k lidským bytostem.  

• Policisté, kteří mají nulovou motivaci k jakékoli policejní činnosti (emocionální 

vyčerpání), cítí se nekompetentní, trpí nedostatkem sil potřebných pro konstruktivní 

řešení problémů a konfliktů. 
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3.  Možnosti zvládnutí a prevence Syndromu vyho ření 

„Nejlepším způsobem, jak s vyhořením bojovat, je předcházet mu dřív, než člověk 

vyhoří. Vhodným způsobem prevence je víra ve smysl svého poslání, vědomí potřebnosti i 

toho, že je vždy možné najít něco, nač se dá těšit. Důležitou prevencí je péče o duševní 

zdraví, jež lze posilovat cestou spirituálních zdrojů, ale i jednoduchou relaxací. Zapomínat 

nelze ani na fyzickou kondici a cvičení. Úlohou policistů - jednotlivců i skupin by měla být 

též snaha získávat ztracenou důvěru občanů přátelským přístupem a efektivní službou. 

Právě slabá úroveň recipročního vztahu mezi občany a policií a permanentní pocit 

policisty, že dává víc, než dostává, je jednou z příčin vzniku syndromu vyhoření“ [4] . 

Policista může ke snížení stresogenních prožitků a k odstranění důsledků psychické 

zátěže využít následující možnosti [11] :  

• svěřit se s negativními zážitky a pocity např. partnerovi, spolupracovníkovi, 

• vyhledat odbornou pomoc, 

• vyrovnat se stresovou situací sám. 

Matoušková a Spurný si výše uvedené postupy k vyrovnání psychické zátěže 

potvrdili na základě výsledků šetření, které provedli v policejním terénu v roce 2001. 

Jednalo se o výzkum provedený ve spolupráci s postkrizovou intervenční péčí a linkou 

pomoci v krizi pro policisty. Ukázalo se, že 60% policistů se s následky stresové situace 

vyrovnává tím, že se svěří někomu blízkému (z toho 21% partnerovi, 19% kolegovi, 13% 

dobrému příteli), 2% účastníků šetření vyhledalo odbornou pomoc a 38% respondentů 

uvedlo, že se s následky stresogenní situace vyrovnalo samo (otázkou však zůstává kvalita 

vyrovnání se s negativními prožitky) [11]. 

3.1. Posttraumatická pé če u Policie ČR 

Policie České republiky nabízí formu pomoci policistům a občanským 

zaměstnancům, kteří se dostali do mimořádné situace a po určité době vykazují symptomy 

akutní stresové reakce. K zajištění splnění zadaných cílů byl vydán interní akt řízení s 

působností pro všechny policisty a občanské zaměstnance Policie ČR. Je to péče 

poskytovaná policistům, kteří v souvislosti s plněním služebních úkolů převážně spojených 
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s akcemi zvláštního nasazení prožili traumatizující událost, která může negativně ovlivnit 

jejich další výkon služby. Poskytování posttraumatické intervenční péče zajišťují členové 

intervenčních týmů zřízených u jednotlivých správ krajů a na Policejním prezídiu ČR. 

Úkolem členů intervenčních týmů je provést v přímé časové souvislosti s traumatizující 

událostí bezodkladnou primární pomoc a v případě potřeby v následujících dnech a 

týdnech následnou péči policistovi a seznámit jej s možnostmi dlouhodobé pomoci 

prostřednictvím dalších odborníků. Všichni policisté jsou seznamováni s možností využití 

intervenčního týmu. Další informace o poskytování těchto služeb jsou uveřejňovány pak 

pomocí tiskovin a různých vysvětlujících pomůcek, které jsou pro snadnější dohledání v 

případě potřeby vyvedeny v oranžové barvě jako např. „Informace pro nadřízení, 

postižené, kolegy, životní partnery“ Medializaci napomáhá i využívání Intranetu, Internetu 

jak na stránkách Policejního prezídia, tak Ministerstva vnitra ČR.  

3.1.1. Tým posttraumatické interven ční péče 

Členy intervenčního týmu jsou vyškolení policisté, zaměstnanci policie, 

psychologové a další mimoresortní externí poradci. Členové týmu vycházejí z etických 

zásad, řídí se právními normami a využívají své odborné kvalifikace. Ve své činnosti a 

rozhodování jsou nezávislí. Členové týmu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o 

skutečnostech souvisejících s činností intervenčního týmu a zachovávat anonymitu klienta-

policisty, kterému posttraumatickou péči poskytli. Interventi v rámci policie jsou vyškoleni 

v metodách „Critical Incident Stress Management“ (CISM). U vzniku tohoto modelu 

zacházení se stresem v kritických situacích stojí americký autor Jeffrey T. Mitchell. 

Metodickou garanci a průběžné vzdělávání interventů zajišťuje oddělení psychologie 

personálního odboru MV ČR. Členové týmu jsou využíváni i při aktivitách, které nepatří 

mezi policisty k oblíbeným a to při potřebě návštěvy v rodině a vyrozumění o úmrtí, či 

zranění jejich blízkých. Jako další příklady využití týmu lze uvést nasazení při různých 

katastrofálních událostech (povodně, hromadné havárie apod.). 

O poskytnutí posttraumatické intervenční péče je oprávněn požádat policista již v 

průběhu traumatizující události, nebo v kterékoliv době po jejím skončení. O poskytnutí 

pomoci lze požádat přímo členy týmu, nebo cestou operačního důstojníka, kolegy, nebo 

nadřízeného. O pomoc může požádat i přímo vedoucí bez předchozího souhlasu policisty, 

pokud se domnívá, že takováto péče je pro policistu nezbytná v důsledku traumatizující 
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události. Posttraumatickou intervenční péči lze poskytnout na pracovišti policisty, na 

pracovišti člena intervenčního týmu nebo na jiném místě, pokud o to policista požádá nebo 

člen týmu uzná za vhodné. Systém poskytování posttraumatické intervenční péče 

příslušníkům Policie České republiky, kteří prožili traumatizující událost v souvislosti 

s plněním služebních úkolů byl zřízen na základě interního aktu řízení : Závazný pokyn 

policejního prezidenta č. 129 ze dne 14. listopadu 2001. 

3.1.2. Policejní psycholog 

Psychologická pracoviště jsou zřízena na každém krajském ředitelství PČR, a to na 

základě interního aktu řízení – rozkazem ministra vnitra ČR č. 117 ze dne 22. září 1993. 

Stejným nařízením je limitován počet funkce psychologa v poměru - 1 psycholog na 1500 

zaměstnanců PČR. Funkci psychologa mohou vykonávat výhradně absolventi 

jednooborového studia psychologie na filozofické fakultě nebo absolventi dvouoborového 

studia, jehož součástí byla psychologie, jestliže složily příslušné rozdílové zkoušky na 

katedře psychologie filozofické fakulty. Zajištění odborné úrovně všech psychologických 

pracovišť je realizováno formou pravidelných stáží na útvarech v oboru působnosti 

ministerstva vnitra ČR i na mimoresortních pracovištích. 

Kromě dalších činností by se tato odborná pracoviště měla zaměřovat na plnění 

následujících úkolů: 

• poskytování preventivní psychologické služby policistům, kteří byli napadeni, 

použili zbraň, účastnili se zvlášť nebezpečného zákroku, eventuálně použili při 

zákroku nepřiměřený postup, 

• poskytování sociálně psychologického servisu jednotlivým pracovištím (výzkum 

sociálního klima pracovišť), 

• poskytování poradenské služby v adekvátním rozsahu pracovníkům a jejich 

rodinným příslušníkům, přitom mohou spolupracovat se speciálními pracovišti a 

v součinnosti s lékaři posuzují změny pracovní způsobilosti. 

Funkce policejní psycholog je u PČR koncipována v několika úrovních. Na každém 

krajském ředitelství PČR na dvou psychologických pracovištích: 
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Pracoviště oddělení personální práce – civilní zaměstnanci, kteří kromě úkolů v oblasti 

personální práce jsou k dispozici všem zaměstnancům. 

Pracoviště zásahové jednotky – policisté určení pro policisty zásahové jednotky, 

současně vystupují jako policejní vyjednavači. 

Při konzultaci na odborném psychologickém pracovišti Krajského ředitelství PČR 

v Ústí nad  Labem byly  pracovníkem tohoto útvaru poskytnuty údaje o policistech 

končících služební poměr a o jejich odůvodnění, které  je vedlo k tomu kroku. Tyto údaje 

byly získány v rámci sběru dat z období 2003 – 2007 (viz. tabulka č. 2). V následujícím 

grafu č. 1 je pak znázorněn přehled četnosti vyhoření za uvedené období, jako důvodu 

uvedeného při ukončení služebního poměru u PČR. 

Tabulka 2: Přehled nejčastějších důvodů odchodů policistů  

 2003 2004 2005 2006 2007 

Vyhoření 12 11 41 22 45 

Ztráta motivace 7 2 22 16 36 

Přepracování 10 6 23 15 19 

Stres 5 5 40 16 20 

Vztahy na pracovišti 6 2 52 22 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1 : Přehled důvodu vyhoření v období 2003-2007   

                  

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

2003 2004 2005 2006 2007



Josef Červinka: Syndrom vyhoření v rámci Policie ČR 

2009 19 
                                 

 

 

3.1.3.Linka pomoci v krizi 

Skládá se z vyškolených psychologů a policistů, kteří jsou k dispozici nepřetržitě 24 

hodin denně. Jejich proškolení zajišťuje Česká asociace pracovníků linek důvěry. Je to 

linka, která je připravena pro všechny, kteří se dostali do situace, která je nad jejich síly. Je 

otevřena i těm, kteří problém nemají, ale vědí o někom, kdo problém má, chtějí mu pomoci 

a neví jak na to. Je k dispozici např. při řešení partnerských vztahů, problémech v 

zaměstnání, při úmrtí blízké osoby, nemoci, závislosti a dalších obtížných situacích. To že 

práce, soukromí a vztahy se vzájemně prolínají není zapotřebí zdůrazňovat. Pro lepší 

pochopení práce linky, lze ještě poukázat na některé situace, pro které je tato linka 

specifická a zaměřená zejména na policisty. V krátkosti se jedná o problém anonymity 

volajícího, který je garantován ze strany pracovníků linky tím, že jejich telefony nemají 

číselníky s číslem volajícího a ani hovory se nenahrávají. K tomu se přiřazuje i princip 

lékařského tajemství. Je to důležitá zásada, která umožňuje pokusit se problémy řešit i těm, 

kteří by jinak nikam nešli. Proto se o linkách hovoří jako o pracovištích s nízkým prahem 

vstupu. Postupem času byla linka využívána i skupinou klientů mimo rezort, zejména pak 

oběťmi trestných činů. Tým anonymní telefonní linky pomoci v krizi byl zřízen rozkazem 

policejního prezidenta č. 162 ze dne 24. října 2002. 
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4. Výzkum Syndromu vyho ření v rámci P ČR 

Tento výzkum má za cíl ověřit, v jaké míře jsou příslušníci Policie České republiky 

ohroženi syndromem vyhoření, jaké s ním mají případné zkušenosti.  

4.1. Popis výb ěrového vzorku a charakteristika zp ůsobu výb ěru 

Výzkum byl prováděn v období měsíců listopadu a prosince 2008 na těchto útvarech: 

• Dopravní inspektorát Teplice – DI TP 

• Obvodní oddělení Teplice – OOP TP 

• Oddělení hlídkové služby Teplice – OHS TP 

• Operační středisko územního odboru Teplice – OS TP 

• Služba kriminální policie a vyšetřování územního odboru Teplice – SKPV TP   

Činnost policie, oprávnění a povinnosti policistů je upravena  zákonem  č. 273/2008 

Sb. ze dne 17. července 2008. 

K náplni práce policistů z jednotlivých vybraných útvarů a zejména k situacím, které 

vyžadují zvýšené psychické vypětí bych se stručně zmínil takto : 

Policisté Dopravního inspektorátu při své činnosti zejména projednávají přestupky 

v dopravě. Pod větším tlakem se nacházejí v situacích zvýšené dopravní nehodovosti a při 

dopravních nehodách s těžkým úrazem nebo smrtelným zraněním. 

Na Obvodním oddělení PČR přijímají policisté oznámení pro přestupek a pro trestný 

čin. Jedná se o složku, která se dostává nejvíce do kontaktu s veřejností a zejména podle 

činnosti útvarů OOP je policie hodnocena ze strany veřejnosti a medií.  

Policisté Oddělení hlídkové služby provádějí hlídkovou činnost v určených 

lokalitách. V jejich případě se z dotazovaných skupin setkávají nejvíce se situacemi, při 

kterých je pachatel protiprávního jednání zadržen na místě činu.  

Policisté Operačního střediska kromě toho, že obsluhují  tísňovou linku 158, slouží 

jako koordinátoři činnosti územního odboru. Při své činnosti se setkávají s případy, kdy 

prostřednictvím tísňové linky 158 jednají s osobami psychicky narušenými, např. 

oznámení psychicky narušené osoby o úmyslu spáchat sebevraždu. 
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Služba kriminální policie a vyšetřování řeší závažnější trestnou činnost, která 

vyžaduje dlouhodobější a náročnější rozpracování a u které vzniká závažnější následek 

(újma na zdraví, vzniklá škoda), který byl poškozenému způsoben osobou pachatele.  

Lze konstatovat, že u každého z uvedených útvarů je činnost policistů něčím 

specifická, co se týká zvýšené možnosti výskytu negativních pocitů či dokonce případného 

syndromu vyhoření.  

 V hodnoceném období listopadu až prosinci 2008 byly prostřednictvím vedoucích 

pracovníků na výše uvedené útvary PČR distribuovány dotazníky, které dobrovolně 

policisté vyplnili a poté vložili anonymně do přiložených obálek. Rozdáno bylo celkem 

150 dotazníků, v požadovaném termínu do 31. prosince 2008 jich bylo vráceno celkem 142 

ks. Přehled o počtech zkoumaných respondentů dle jednotlivých útvarů je v tabulce č. 3. 

Tabulka 3: Přehled o počtech zkoumaných respondentů dle jednotlivých útvarů 

Útvary 
PČR 

OOP TP OHS TP OS TP SKPV TP DI TP Celkem 

Počet resp. 27 21 10 55 29  

Muži/ženy 19/8 17/4 10/0 43/12 20/9 142/33 

Pro vyhodnocení dat z předloženého dotazníku na výše uvedené útvary PČR je také 

důležité rozčlenění respondentů, jak dlouhou dobu jsou zařazeni ve služebním poměru 

příslušníků Policie České republiky a rozdělení dle věku (viz. tabulky č. 4. a 5.).   

Tabulka 4: Přehled délky služby  zkoumaných respondentů dle jednotlivých útvarů 

 do 5 let  do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let 

OOP  14 7 2 1 0 

OHS  15 3 2 1 0 

OS 1 2 4 3 0 

SKPV 1 5 32 10 7 

DI 6 8 4 1 1 

Tabulka 5: Přehled  dle věku  zkoumaných respondentů  

Věk resp. do 30 let  do 40 let do 50 let do 60 let nad 60 let 

Počet resp. 41 63 32 6 0 
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Graf 2 : Rozčlenění respondentů dle pohlaví 

 

Graf  3 : Rozčlenění respondentů dle dosaženého vzdělání   
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reality, kterou hodláme sledovat, máme o této problematice již nějaké znalosti a pomocí 

této techniky si tyto znalosti hodláme ověřit a upřesnit. To znamená, že předem 

Muži

Ženy

VŠ

SŠ

VO



Josef Červinka: Syndrom vyhoření v rámci Policie ČR 

2009 23 
                                 

 

 

konstruujeme očekávaný výsledek našeho sledování ve formě hypotéz, které následným 

výzkumem potvrdíme či vyvrátíme. 

 Kvantitativní přístup je používán též v situaci, kdy je možno danou problematiku 

dobře standardizovat, to znamená, že lze sestavit co nejpřesnější otázky a odpovědi, které 

je možné v nezměněné podobě položit všem respondentům.  

Výhodou tohoto přístupu je, že pomocí standardizovaných technik jako je dotazník 

nebo anketa jsme schopni získat informace od velkého počtu respondentů ve velmi 

krátkém čase, které lze také zobecňovat v závislosti na charakteru vybraného vzorku 

respondentů. 

Dalším aspektem použití kvantitativního přístupu je nepřítomnost tazatele, která na 

jedné straně umožňuje získání informací od mnoha dotázaných v krátkém čase, ale na 

druhou stranu je zde možná záměna respondenta. Nemáme jistotu, že osoba, která dotazník 

vyplnila byla opravdu ta, kterou jsme do vzorku vybrali. Na druhou stranu má však 

respondent zajištěnu větší anonymitu a nedochází ke zkreslení jeho odpovědí přítomností 

tazatele. Nepřítomnost tazatele tak snižuje možnost tazatelovi intervence do zkoumané 

situace, zároveň však tazatel nemá možnost respondenta pozorovat a vidět jeho reakce. 

Tím, že dotazník je anonymní, zvětšuje se pravděpodobnost, že dotázaný odpoví podle 

pravdy a dozvíme se tak jeho názor. Avšak anonymita respondenta a nepřítomnost tazatele 

mohou způsobit, že dotazovaný některé otázky vynechá a nebo dotazník nevyplní 

vůbec.Výhodou tohoto přístupu je možnost zobecňování získaných výsledků na základě 

odpovědí reprezentativní části populace. 

Použitý dotazník (viz příloha č. 1) nazvaný “ Inventář projevů syndromu vyhoření” 

byl doporučen jako vhodný policejní psycholožkou Mgr. Lenkou Štréblovou. Tento 

dotazník byl použit v rámci výcvikového programu týkající se syndromu vyhoření 

Národního dobrovolnického centra Hestia v Praze v dubnu roku 2000. Při konzultaci na 

odborném psychologickém pracovišti bylo zjištěno, že uvedený dotazník je k provedení 

výzkumu a k získání údajů pro potvrzení stanovených hypotéz vhodný proto, že syndrom 

policistů nemusí souviset výhradně s výkonem služby, ale i se životem soukromým. 

Otázky v dotazníku jsou takového charakteru, aby na základě odpovědí bylo možné získat 

informace zejména o policistech ve vztahu k jejich zaměstnání, ale i k osobnímu životu. 

Test je vyhodnocován ve čtyřech rovinách: 

• Rozumové -    ztráta nadšení, schopnosti pracovního nasazení, zodpovědnosti, 
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- nechuť, lhostejnost k práci,  

- negativní postoj k sobě, práci, instituci, společnosti, životu, 

- únik do fantazie, 

- potíže se soustředěním, zapomínání. 

• Emocionální - sklíčenost, pocity bezmoci, popudlivost, agresivita, nespokojenost, 

   - pocit nedostatku uznání. 

• Tělesné - poruchy spánku, chuti k jídlu, náchylnost k nemocím, vegetativní obtíže, 

                       - rychlá unavitelnost, vyčerpanost, svalové napětí, vysoký krevní tlak. 

• Sociální - ubývání angažovanosti, snahy pomáhat problémovým klientům, 

                          - omezení kontaktu s klienty a jejich příbuznými, 

                          - omezení kontaktů s kolegy, 

                          - přibývání konfliktů v oblasti soukromý, 

                          - nedostatečná příprava k výkonu práce. 

Součtem všech čtyř rovin je získána celková míra náchylnosti ke stresu a syndromu 

vyhoření. Maximální hodnota celkové součtu je 96, minimální 0. 

Respondentům bylo v rámci provádění výzkumu sděleno, že se nejedná o hodnotící 

test, ale pouze o orientační zjištění, ve kterých složkách osobnosti není u respondentů vše v 

pořádku. Vysoké hodnoty celkového součtu bodů ještě nemusí svědčit o syndromu 

vyhoření, ale spíše mohou být podnětem k dalšímu pátrání po životním stylu a 

vypořádávání se s problémy. 

Praktické využití dotazníku spočívá v tom, že vysoké hodnoty součtu bodů v některé 

z rovin nám napovídají, které složce osobnosti by se měl respondent více věnovat. 

4.3. Stanovení a ov ěřování hypotéz, výsledky výzkumu  

Pro ověření hypotéz  bylo provedeno rozčlenění respondentů dle jednotlivých útvarů, 

délky služby, věku a pohlaví. 
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Hypotéza č.1:  

Nízký věk nástupu do služebního poměru u policistů ovlivňuje pravděpodobnost 

výskytu psychického vyčerpání. 

Nízký věk respondentů - policistů byl  ve zkoumaném  vzorku typický pro základní 

útvary Policie - a to konkrétně pořádkovou a dopravní policii. Vyhodnocením dotazníků 

bylo zjištěno, že tato skupina respondentů je významnější měrou ohrožena syndromem 

vyhoření.  

Hypotéza č.2:  

Policisté s vysokoškolským vzděláním vykazují vyšší pravděpodobnost k výskytu 

psychického vyčerpání.  

Podle očekávání se nepotvrdilo, že by policisté s vysokoškolským vzděláním 

vykazovali více pozitivních odpovědí než-li policisté se středoškolským vzděláním. 

Hypotéza č.3:  

Syndrom vyhoření se častěji vyskytuje u policistů pořádkové služby.  

Nejvíce „pozitivních“ záchytů v dotazníku jsem zjistil u pořádkové služby. Služba 

pořádkové policie je jednou ze základních služeb Policie České republiky.  Jde o službu, 

která je prakticky pilířem policie a policisté zařazeni k této službě, jsou v přímém kontaktu 

s občany, orgány obce a právnickými a fyzickými osobami. Rozsah a charakter úkolů 

činnosti služby pořádkové policie k jejich zajištění v zásadě omezuje možnost užší 

specializace oproti jiným útvarům specializovaných služeb a činí to službu pořádkové 

policie v podstatě „universální“, což klade velmi vysoké nároky na samotné příslušníky 

služby pořádkové policie v oblasti znalostí zákonů, vyhlášek, služebních předpisů, ale i na 

jejich fyzickou a psychickou připravenost. 

Tento předpoklad se jednoznačně potvrdil. 

Hypotéza č.4:  

 K syndromu vyhoření v rámci výkonu služby u Policie České republiky jsou 

náchylnější ženy víc než muži. 

 Z provedeného výzkumu bylo zjištěno, že ve zkoumaném vzorku policistů a 

policistek toto tvrzení nelze jednoznačně potvrdit. Z vyhodnocených dotazníků vyplývá 

téměř totožná četnost sklonu k syndromu vyhoření obou pohlaví.  
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5. Závěr 

Proč jsem si vlastně vybral jako téma mé bakalářské práce Syndrom vyhoření 

v rámci Policie České republiky? Toto téma mi je blízké nejen tím, že již šestnáctým 

rokem pracuji u policie, ale také proto, že jsem už zažil situace, kdy já sám nebo některý 

z mých kolegů projevoval příznaky psychického vyčerpání a možná i syndromu vyhoření. 

Nejsem psycholog a proto nemohu posoudit tyto situace z odborného hlediska. Po získání 

teoretických poznatků, ale mohu konstatovat, že v tomto ohledu budu nejen vůči sobě, ale i 

vůči svým blízkým a kolegům všímavější. Zajímavé pro mě bylo zjištění kam až může 

pracovní vyčerpání vést a jaké jsou jeho následky i v soukromém (rodinném) životě. 

V teoretické části je z použité literatury podrobně popsán syndrom vyhoření – 

burnout. Jeho analýza je převážně spojována s popisem příznaků u profesí ve 

zdravotnictví, které jsou podle provedených studií nejvíce ohroženy.  

Povolání policisty je náročné a mnohdy nedoceněné ze strany občanů. Syndrom 

vyhoření je „široké téma“ - z pohledu teoretického zázemí i z hlediska výzkumné oblasti. 

Jsem si vědom skutečnosti, že zkoumaná problematika je složitá. 

Dle mého názoru se požadavky na profesi policisty v současné době neustále zvyšují, 

a to zejména o nároky na vzdělání a v neposlední řadě o technickou zručnost (práce na 

počítači). U některých policistů pak v souvislosti s tímto trendem dochází k výskytu 

negativních emocionálních zážitků, které pro něj mohou být stresující. Nemusí se jednat o 

syndrom vyhoření, ale včasným řešením situace se mu může předejít.  

Z vlastních zkušeností vím, že policisté jsou kromě svých každodenních pracovních 

povinností neustále seznamováni s různými rozkazy a nařízeními a jejich častými 

změnami, což je do značné míry také stresující. Nikdo se už ale nezabývá tím, zda je 

možné přísun těchto informací bez potíží vstřebat. 

Prevencí syndromu vyhoření u policistů PČR by mohlo být pořádání odborných 

seminářů, aby nejen zaměstnanci, ale i vedoucí pracovníci byli seznámeni s příznaky 

syndromu vyhoření. Také zlepšení komunikace mezi vedoucími pracovníky a řadovými 

policisty může přispět k větší důvěře ze strany podřízených, kteří se pak se svými 

problémy mohou na nadřízené obrátit. Ti pak mohou svým přístupem zabránit tomu, aby 

v počátku banální problém nepřešel do fáze syndromu vyhoření. 
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Cílem výzkumu bylo prověření základního předpokladu, zda policisté PČR mohou 

vykazovat určitou míru psychického vyhoření či vyčerpání. Dotazníkovým šetřením byly 

ověřovány tři hypotézy. Šetřením byly potvrzeny dvě.  

Syndrom vyhoření je jistě nepříjemnou a vyčerpávající životní zkušeností. Může se 

však zároveň stát cennou motivací zásadní životní změny, která vrátí člověku chuť do 

života. 

Domnívám se, že má bakalářská práce vytváří stručnou rámcovou představu o 

možném výskytu a míře syndromu vyhoření u Policie České republiky. Byl bych rád, 

pokud by byla podnětem k možné prevenci tohoto syndromu.  

Pokud jste dočetli moji práci až do této fáze, snad vás její obsah alespoň trochu 

zaujal a přiměl k zamyšlení, zda jste Vy sami nebo někdo z Vašeho okolí popsaným 

problémem neprošel. Pokud se někdo s problémem syndromu vyhoření potýkáte nebo 

někdo z Vašich blízkých, mohla by Vám tato práce sloužit jako návod k možnému řešení.  
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Příloha č.1: Dotazník  
 
 
INVENTÁŘ PROJEVŮ SYNDROMU VYHOŘENÍ 
 
(zaškrtněte u každé položky, do jaké míry se vás jednotlivé výpovědi týkají) 
 

   vždy  často  někdy  zřídka nikdy 
 

1. Obtížně se soustřeďuji     4 3 2 1 0 

2. Nedokáži se radovat ze své práce    4 3 2 1 0 

3. Připadám si fyzicky „vyždímaný/á“   4 3 2 1 0 

4. Nemám chuť pomáhat problémovým klientům  4 3 2 1 0 

5. Pochybuji o svých profesionálních schopnostech  4 3 2 1 0 

6. Jsem sklíčený/á      4 3 2 1 0 

7. Jsem náchylný/á k nemocím               4 3 2 1 0 

8. Pokud je to možné vyhýbám 
se odborným rozhovorům s kolegy   4 3 2 1 0 

9. Vyjadřuji se posměšně 
o příbuzných klienta i o klientech   4 3 2 1 0 

10. V konfliktních situacích 
 na pracovišti se cítím bezmocný/á   4 3 2 1 0 

11. Mám problémy se srdcem, dýcháním, trávením, apod. 4 3 2 1 0 

12. Frustrace ze zaměstnání  
narušuje moje soukromé vztahy   4 3 2 1 0 

13. Můj odborný růst a zájem o obor zaostává  4 3 2 1 0 

14. Jsem vnitřně neklidný/á a nervózní   4 3 2 1 0 

15. Jsem napjatý/á      4 3 2 1 0 

16. Svou práci omezuji na její mechanické provádění 4 3 2 1 0 

17. Přemýšlím o odchodu z oboru    4 3 2 1 0 

18. Trpím nedostatkem uznání a ocenění   4 3 2 1 0 

19. Trápí mě poruchy spánku     4 3 2 1 0 

20. Vyhýbám se účasti na dalším vzdělávání  4 3 2 1 0 

21. Hrozí mi nebezpečí, že ztratím přehled o dění v oboru 4 3 2 1 0 

22. Cítím se ustrašený/á     4 3 2 1 0 

23. Trpím bolestmi hlavy     4 3 2 1 0 

24. Pokud je to možné, vyhýbám se rozhovorům s klienty 4 3 2 1 0 
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Do níže uvedených řádků zapište vždy vedle čísla položky počet bodů, který jste u 
této položky zaškrtli. 

Potom v každé řádce sečtěte výsledky pro každou rovinu dotazníku zvlášť. 
Z dosažených hodnot v každé řádce můžeme vyčíst svůj individuální stresový 

profil. Maximální hodnota bodů v jedné rovině je 24, minimální – 0 bodů. 
 

Vyhodnocení : 
 
Rozumová rovina : 
položky č. 1 ….. + č. 5 ….. +  č. 9 ….. + č. 13 …..  + č. 17 ….. + č. 21 ….. = 
 
Emocionální rovina : 
položky č. 2 ….. + č. 6 ….. + č. 10 .…. + č. 14 ….. + č. 18 ….. + č. 22 ….. = 
 
Tělesná rovina : 
položky č. 3 ….. + č. 7 ….. + č. 11 ….. + č. 15 ….. + č. 19 ….. + č. 23 ….. = 
 
Sociální rovina : 
položky č. 4 ….. + č. 8 ….. + č. 12 ….. + č. 16 ….. + č. 20 ….. + č. 24 ….. = 
 
 
Rovina rozumová …….+ emocionální …....+ tělesná …….+ sociální ..….. = 
 
 
 Součtem všech čtyř rovin získáte celkovou míru vaší náchylnosti ke stresu a 
syndromu vyhoření. Maximální hodnota celkového součtu je 96, minimální 0. 
 Pamatujte, nejedná se o hodnotící test, ale pouze o orientační zjištění, ve kterých 
složkách osobnosti není u vás vše v pořádku. 
 Vysoké hodnoty celkového součtu bodů ještě nemusí svědčit o vašem syndromu 
vyhoření! Spíše mohou být podnětem k dalšímu pátrání po vašem životním stylu, resp. Po 
vašich stylech chování a vypořádávání se s problémy. 
 
Praktické využití výsledků testu . vysoké hodnoty součtu bodů v některé z uvedených rovin 
vám napovídají, které složce své osobnosti se více věnovat. 
 
 
Dále prosím o odpověď na následující otázky (nehodící se škrtněte): 
 
Jsem    MUŽ    ŽENA?   
 
Nejvyšší  dosažené vzdělání   SŠ     VO     VŠ?   
 
U policie sloužím :  do 5 let     do 10 let     do 15 let     do 20 let     nad 20 let? 
 
Věk :  do 30 let     do 40 let     do 50 let     do 60 let     nad 60 let ? 
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Příloha č. 2 
 
 
Dotazník BM  (Burnout Measure)– psychického vyhoření 
 

Můžete si změřit míru vlastního psychického vyhoření tím, že vyplníte a vyhodnotíte 
následující dotazník. 

Jak často máte následující pocity a zkušenosti? Použijte, prosím, tohoto 
odstupňování. 
 
1 … nikdy                        4 … někdy        5 … často 
2 … jednou za čas                                     6 … obvykle 
3 … zřídka kdy                                         7 … vždy 
 
 
1. Byla jsem unavena.                                                          

2. Byla jsem v depresi (tísni).                                              

3. Prožívala jsem krásný den.                                               

4. Byla jsem tělesně vyčerpaná.                                          

5. Byla jsem citově vyčerpaná.                                                     

6. Byla jsem šťastná.                                                           

7. Cítila jsem se vyřízená (zničená).                                     

8. Nemohla jsem se vzchopit a pokračovat dále.                

9. Byla jsem nešťastná.                                                         

10. Cítila jsem se uhoněná a utahaná.                                 

11. Cítila jsem se jako uvězněná v pasti.                            

12. Cítila jsem se jako bych byla nula (bezcenná).            

13. Cítila jsem se utrápená.                                                 

14. Tížily mne starosti.                                                      

15. Cítila jsem se zklamaná a rozčarovaná.                      

16. Byla jsem slabá a na nejlepší cestě k onemocnění.    

17. Cítila jsem se beznadějně.                                          

18. Cítila jsem se odmítnuta a odstrčena.                         

19. Cítila jsem se plna optimismu.                                  

20. Cítila jsem se plna energie.                                        

21. Byla jsem plna úzkosti a obav.                                  
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Jak vyhodnocovat tento dotazník?  
Vypočítejte nejprve položku A a to tím , že sečtete hodnoty, které jste uvedli u otázek číslo:  
1,2,4,5,7,8,9,10,1,12,13,14,15,16,17,18, a 21. 
A =  
 
Potom vypočítejte položku B a to tak, že sečtete hodnoty, které jste uvedli u otázek číslo:  
3,6,19 a 20  
B=  
 
Nyní vypočítejte položku C a to tím, že odečtete od hodnoty 32 položku B  
C= 32 – B  
 
Vypočítejte položku D a to tím, že sečtete hodnoty A a C,  
D= A+C  
 
Vypočítejte celkové skore BQ a to tak, že D : 21  
BQ=D:21  
      
BQ je hodnota vašeho psychického vyhoření. 
 
UPOZORNĚNÍ: Tento dotazník je chráněn copyrightem. Copyright © 1980 Ayala Pines, PhD, 
and Elliot Aronson, PhD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Josef Červinka: Syndrom vyhoření v rámci Policie ČR 

2009 5 
                                 

 

 

 Příloha č. 3                                                            

                                                              Dotazník MBI 

V  tomto dotazníku doplňte do vyznačených políček u každého tvrzení čísla, označující 
podle níže uvedeného  klíče  sílu pocitů, které obvykle prožíváte. 

 Síla pocit ů:            Vůbec       0 -  1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7   Ve lmi siln ě 
 
1 Práce mne citově vysává  

   

2 Na konci pracovního dne se cítím být na dně sil 
 

 

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

 

4 Velmi dobře rozumím pocitům svých klientů/pacientů 
 

 

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

 

6 Celodenní práce s lidmi  je pro mne skutečně namáhavá. 
 

 

7 Jsem schopen velmi účinně vyřešit problémy svých klientů/pacientů 
 

 

8 Cítím  “vyhoření”, vyčerpání  ze své práce 
 

 

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

 

10 Od té doby, co vykonávám svou profesi, stal jsem se méně citlivým k lidem 
 

 

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

 

12 Mám stále hodně energie 
 

 

13 Moje práce mi přináší pocity marnosti, neuspokojení 
 

 

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

 

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

 

16 Práce s lidmi mi přináší silný stres 
 

 

17 Dovedu u svých  klientů/pacientů vyvolat uvolněnou atmosféru 
 

 

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

 

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

 

20 Mám pocit, že jsem na konci svých sil 
 

 

21 Citové problémy v práci řeším velmi klidně – vyrovnaně. 
 

 

22 Cítím, že klienti/pacienti  mi přičítají  některé své problémy 
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                                      MBI – Jednotlivé dimenze dotazníku 
EE  = Emocionální vyčerpání (Emotional Exhaustion)  
DP  = Depersonalizace 
PA = Osobní uspokojení (Personal Accomplishment) 
(PE Někteří autoři, vyčleňují ještě Fyzické vyčerpání (Physical Exhaustion), většina se započítává 
do EE    
 
1 EE+PE Práce mne citově vysává  

 
2 EE+PE Na konci pracovního dne se cítím být na dně sil 

 
3 EE+PE Když ráno vstávám a pomyslím na pracovní problémy, cítím se unaven/a 

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

 
8 EE Cítím  “vyhoření”, vyčerpání  ze své práce 

 
13 EE Moje práce mi přináší pocity marnosti, neuspokojení 

 
14 EE+PE 

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

16 EE Práce s lidmi mi přináší silný stres 
 

20 EE Mám pocit, že jsem na konci svých sil 
 

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

10 DP Od té doby, co vykonávám svou profesi, stal jsem se méně citlivým k lidem 
 

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

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

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

4 PA Velmi dobře rozumím pocitům svých klientů/pacientů 
 

7 PA Jsem schopen velmi účinně vyřešit problémy svých klientů/pacientů 
 

9 PA Mám pocit, že lidi při své práci pozitivně ovlivňují a nalaďuji. 
 

12 PA Mám stále hodně energie 
 

17 PA Dovedu u svých  klientů/pacientů vyvolat uvolněnou atmosféru 
 

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

19 PA Za roky své práce jsem byl úspěšný a udělal/a hodně dobrého 
 

21 PA Citové problémy v práci řeším velmi klidně – vyrovnaně. 
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                                      Řazení položek dotazníku MBI 
 
1 EE 

 Práce mne citově vysává  
 

2 EE Na konci pracovního dne se cítím být na dně sil 
 

3 EE Když ráno vstávám a pomyslím na pracovní problémy, cítím se unaven/a. 
4 PA Velmi dobře rozumím pocitům svých klientů/pacientů 

 
5 DP Mám pocit, že někdy s klienty/pacienty jednám jako s neosobními věcmi. 
6 EE Celodenní práce s lidmi  je pro mne skutečně namáhavá. 

 
7 PA Jsem schopen velmi účinně vyřešit problémy svých klientů/pacientů 
8 EE Cítím  “vyhoření”, vyčerpání  ze své práce 

 
9 PA Mám pocit, že lidi při své práci pozitivně ovlivňují a nalaďuji. 

 
10 DP Od té doby, co vykonávám svou profesi, stal jsem se méně citlivým k lidem 
11 DP Mám strach, že výkon mé práce mne činí  citově  tvrdým 

 
12 PA Mám stále hodně energie 

 
13 EE Moje práce mi přináší pocity marnosti, neuspokojení 

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

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

 
16 EE Práce s lidmi mi přináší silný stres 

 
17 PA Dovedu u svých  klientů/pacientů vyvolat uvolněnou atmosféru 

 
18 PA Cítím se svěží a povzbuzený, když pracuji se svými klienty/pacienty 
19 PA Za roky své práce jsem udělal/a hodně dobrého 

 
20 EE Mám pocit, že jsem na konci svých sil 

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

 
22 DP Cítím, že klienti/pacienti  mi přičítají  některé své problémy 
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Vyhodnocení dotazníku 
 

Syndrom vyhoření je složitým psychologickým konstruktem, proto jsou sub-škály 
kombinovány tak, aby postihly více  oblastí a nezjišťuje se celkový skór. Protože pocity vyhoření 
jsou vnímány jako kontinuum, MBI měří na každé škále  úroveň vyhoření ve třech stupních – 
vysoký, mírný, nízký. Pro emocionální vyhoření a depersonalizaci korespondují vysoké hodnoty 
s vysokým stupněm vyhoření, naopak u osobního uspokojení korespondují s vyhořením  nízké 
hodnoty. 

 
Vyhodnocení spočívání v součtu všech bodových hodnocení v jednotlivých sub-škálách. 

 

Stupeň emocionálního vyčerpání EE  

Nízký 0 - 16 průměrná hodnota = 19,0 

Mírný 17 - 26 

Vysoký 27 a více = vyhoření!  

 

Stupeň depersonalizace DP 

Nízký 0 - 6 průměrná hodnota = 6,6  

Mírný 7 - 12  

Vysoký 13 a více = vyhoření!  

 

Stupeň osobního uspokojení PA  

Vysoký 39 a více  

Mírný 38 - 32 průměrná hodnota = 36,8  

Nízký 31 - 0 = vyhoření!  

 

Normativní (průměrné) uvedené hodnoty jsou získány ze studie: Publisher, Consulting 

Psychologists Press, Inc., Palo Alto, CA 94303 from MBI-Human Services Survey by Christina 

Maslach and Susan E. Jackson. Copyright 1996 by Consulting Psychologists Press,  

 

 

 

 

 

 


