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W.Shakespeare: Sonet 66

Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid,
jen nevidět, jak žebrá poctivec,
jak pýchou dme se každý parazit,
jak pokřiví se každá čistá věc,
jak trapně září pozlátko všech poct,
jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč,
jak sprostota se sápe na slušnost,
jak blbost na schopné si bere bič,
jak umění je pořád služkou mocných,
jak hloupost zpupně chytrým poroučí,
jak prostá pravda je všem prostě pro smích,
jak zlo se dobru chechtá do očí.
Znaven tím vším, já umřel bych tak rád,
jen nemuset tu tebe zanechat. 

Překlad: Martin Holský



Rudyard Kipling



Neckel S, Schaffner 
AK, Wagner G (eds.): 
Burnout, fatigue, 
exhaustion.
An interdisciplinary 
perspectives on      
a modern affliction. 
Palgrave Macmillan, 
Cham, 2017

KUSEJR HADR!









Odtud ve svých dvanácti letech 
prchá s falešným pasem                       

budoucí autor pojmu               



Herbert 
Freudenberger

(1926 – 1999)







„Potom, po celodenní práci  
v ordinaci na Manhattanu, 
odcházel do East Harlemu, 
kde pracoval s toxikomany, 
většinou až do půnoci,“ řekl 
jeho syn reportérům o jeho 
pracovním vytížení.



„a revolutionary battlefield“ (Wikipedie)



PŘEVOZ 5 KORUN

KDYŽ SE POMÁHÁ 
10 KORUN





„…the more tired I was, the 
more I pushed myself… 

…when my wife tried to 
caution me, I respond with 
irritation…“













H.J. Freudenberger, 1974                         
C. Maslachová - BMI, 1996

• Tělesné příznaky

• Psychické příznaky

• Důsledky pro výkon zaměstnání i pro 
osobní život

• Dnes se sem zahrnuje „depersonalizace“ 
= postižení vyšších citů (např. etických a 
sociálních, cynismus, nezájem)







Důsledky pro osobní život

VYHOŘELÁ 
LVICE



22 items:

Z analýzy dat 
vyhořelých vyplynuly 
další tři subškály: 
emoční vyčerpanost, 
depersonalizace,         
a míra osobního 
uspokojení. 

Christina MASLACH:
Maslach Burnout Inventory (MBI)



Fanatické nadšení

Nadšení

Velké zaujetí

Zaujetí

Pracovní náplň



Pracovní náplň

Nezájem

Otrava

Odpor

Fanatický odpor



NEZÁJEM A NUDA



CYNISMUS A AGRESE



PŘÍČINY (ZVENČÍ)

• VYSOKÉ NÁROKY vs.                    
NÍZKÉ KOMPETENCE



OKURKY

VELKÉ NÁROKY A MALÉ KOMPETENCE  –
THE RUSSIA HARVESTING COMBINE





PŘÍČINY (ZVENČÍ)

• VYSOKÉ NÁROKY vs.                    
NÍZKÉ KOMPETENCE

• VYSOKÁ ANGAŽOVANOST vs.               
NÍZKÁ NÁVRATNOST (ODMĚNA)



MÁM SKVĚLOU PRÁCI, MÁM SKVĚLOU PRÁCI…



PŘÍČINY (ZVENČÍ)

• VYSOKÉ NÁROKY vs.                    
NÍZKÉ KOMPETENCE

• VYSOKÁ ANGAŽOVANOST vs.               
NÍZKÁ NÁVRATNOST (ODMĚNA)

• NÍZKÁ ÚROVEŇ SOCIÁLNÍ PODPORY





Zdroje chybného hodnocení

• Nerozlučná dialektická dvojice

• DISCOUNT

• GRANDIOZITA

• Obojí jsou fantazijní strašidla



GRANDIOZITA

BYCH MĚL…      
(a pocity 
omnipotence) 

VS.

DISKONTACE:

JSEM K NIČEMU

(snížené 
sebevědomí)



Když sneseš něhu přílišnou i tvrdost,                                                                         
Když svůj jsi, všem nechť druhem jsi 
se stal.                                                         
Když sbratřen s davem uchováš si 
hrdost                                                               
A nezpyšníš, byť mluvil s tebou 
král…



JAK POZNÁM, ŽE JSEM V RIZIKU

•KZP 1, KZP 2

•SYNDROM ROZPAKŮ









JAK POZNÁM, ŽE JSEM V RIZIKU

•KZP 1, KZP 2

•SYNDROM ROZPAKŮ







Zatímco představitelé jiných 
pomáhajících profesí mají             
k dispozici „pouze“ alkohol…           
(ani ten však není bez rizik, 
jak uvidíme dále)…



HOLKA, 
POZOR! 
EXPERTI 
ŘÍKAJÍ 
NEPŘÍJEMNÉ 
PRAVDY!

PO 
ALKOHOLU 
SE 
TLOUSTNE…



A TAKY ŽE JO!



Zatímco představitelé jiných pomáhajících 
profesí mají k dispozici „pouze“ alkohol… (ani 
ten však není bez rizik, jak uvidíme dále), 

mají zdravotníci přístup                
k velké řadě léků přinášejících 
zprvu zdánlivou úlevu, později 
však další problém: závislost. 
V tom jsou na tom nakonec 
hůř než ostatní.



Krize je „bod obratu“







A to mám ještě velký a malý diář a lístečky





Please me, I´ll please you





WORKHOLIK BĚŽÍ DO PRÁCE    
a samou horlivostí se přetrhl





Prevence
• Radovat se z „daru života“

• Aktivně vyhledávat to, co je dobré, ujasňovat si 
světlé body

• Koncentrovat se na kladné stránky žití

• Smysl pro humor (ne šibeniční!)

• Zapudit sebelítost

• Smysl života 

• Přestat si leštit ego

• Přestat interpretovat všechno jako buď jen „dobré“ 
nebo je „špatné“

• Vzbudit svoji emoční inteligenci



Jak pomáhá psychoterapeut

• Nezbytnost změny (chování, postojů, 
cílů) a změna je obtížně realizovatelná 
bez znalosti všech souvislostí (domino 
efekt - Meyrink)

• Prevence zběsilé samoléčby

• Osobnostní růst a reálné hodnocení 
sebe a druhých



„Desatero“ (n=16)

• Buď sama k sobě laskavá a vlídná

• Uvědom si, že tvým úkolem je pomáhat 
změnám, ne násilně měnit druhé

• Najdi si své „útočiště“ - místo klidu

• Buď druhým oporou, neboj se je 
pochválit, nauč se to přijímat od nich

• Uvědom si, že v situaci, v níž jsi, jsou 
zcela oprávněné občasné pocity 
bezmoci



• Snaž se obměňovat své pracovní postupy

• Najdi rozdíl mezi naříkáním, které přináší 
úlevu a naříkáním, které tě ničí

• Když jdeš domů, soustřeď se na dobré věci

• Snaž se sama sebe povzbuzovat a 
posilovat

• Využívej posilujících prvků přátelství

• Ve volném čase nehovoř o práci

• Plánuj si chvíle oddechu a odpočinku

• Nauč se říkat „rozhodla jsem se“ namísto 
„musím“ 



• Nauč se říkat NE; zač stojí každé tvé 
ano, když nikdy neumíš říci NE?

• Netečnost a rezervovanost ve vztahu k 
druhým lidem je nebezpečnější, než 
připustit myšlenku, že se dál nedá už 
více dělat

• Raduj se, směj se, hraj si

• Když neudělám nic pro sebe, kdo to 
udělá? Když budu jen pro sebe, k čemu 
tu jsem?        A když ne teď - kdy?           
Talmud





Co tě nezabije,

TO TĚ POSÍLÍ!





 Udělejte si přehled svých typických aktivit v jednom týdnu                           
a zrušte všechno, co představuje nadbytečné úsilí, neefektivní 
dřinu;
 Napište si přehled toho, co opravdu je třeba udělat a periodicky 
(například vždy prvního v měsíci) to kontrolujte a vyhodnoťte;
 Mějte dost a dle možnosti také pravidelného spánku;
 Do pracovního programu (stejně nevydržíte déle než pár 
desítek minut plného soustředění) si plánovitě zařaďte 
odpočinkové aktivity, bez pocitu „másla na hlavě“, ale s vědomím, 
že to děláte pro osvěžení mysli;
 Vybudujte si podpůrný systém mezilidských vztahů od podpory 
profesionální, přes přátelskou až po podporu a pohodu rodinnou;
 Navštěvujte (a ještě lépe: aktivně se podílejte) kulturní, 
spirituální a další podobné aktivity osvěžující duši, stejný čas                   
a úsilí věnujte tělesnému pohybu a tělesné námaze;
 Buďte v kontaktu s přírodou;

 Berte si dovolenou.


