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Syndrom vyhoření 

Chronický 

Reziduální 

Anticipační 

Akutní 

„Burn-out“ syndrom – BOS 

Výsledek chronického stresu 

Příznaky v oblasti psychické, 
fyzické a sociální i duchovní 

Emoční vyčerpání,  
opotřebení a celková únava 



Nejvíce ohrožené profese 

Pomáhající profese 

Lidé pracující pod tlakem 

Manažeři, 
konzultanti 



Jak často se lidé v korporaci 
setkávají se syndromem vyhoření? 

vždy nebo 
velmi často 

23% 

někdy 
44% 

vůbec 
33% 

7 500 lidí  
z velkých korporací 

2/3 zaměstnanců 
pociťují syndrom vyhoření  



Důsledky syndromu vyhoření 

U zaměstnanců trpících syndromem vyhoření je: 
  
 o 63 % vyšší pravděpodobnost  
  využití nemocenské / sick days 

 
 o 13 % nižší sebedůvěra  
  při jednání s manažerem / prezentaci jejich práce 

 
 o 23 % vyšší pravděpodobnost,  
  že skončí na pohotovosti 

 
 2,6x vyšší pravděpodobnost,  
  že budou aktivně  hledat jinou práci 

 
 
Neřešení syndromu vyhoření škodí organizaci i kariéře 



Rizikové faktory vzniku syndromu 
vyhoření - interní 

B U R N 
– O U T 

Pracovní nadšení, 
angažovanost, 
zaujetí pro věc 

Nepřiměřené 
ambice, 

soutěživost 

Empatie, 
obětavost,     

zájem o druhé 

Úzkostné  
a depresivní rysy 

Perfekcionismus, 
pedantství, 

odpovědnost 

Neschopnost 
relaxace 

Stabilně 
prožívaný hněv 

 a frustrace 



Na co si lidé v korporacích nejvíce stěžují v souvislosti  
se syndromem vyhoření: 
 

Nezvládnutelné 
množství práce  

Omezené možnosti  
ovlivnit výsledek  

Nejasně definovaná role  
a očekávání od ní (40 %)  

Příliš kruté /nedostatečně 
zdůvodněné termíny  

Pocit nedocenění  
ve společnosti  
a v ekonomickém  
hodnocení práce 
(41%) 

Nadměrné  
pracovní vytížení (32 %) 

Příliš přesčasů (32 %)  

Nefér zacházení (40%) 

Rizikové faktory vzniku syndromu 
vyhoření - externí 



Fyzické projevy syndromu vyhoření 

1 

Snížený  
fyzický výkon 

Rychlá 
unavitelnost 

Vegetativní 
potíže 

Bolest  
hlavy 

Poruchy 
spánku 

Bolesti  
ve svalech 

Přetrvávající  
pocit napětí 



Sociální projevy syndromu vyhoření 

Snaha redukovat kontakty 

Přecitlivělost ve vztazích  

Narůstání konfliktů a neschopnost je řešit 

Projevy negativismu, cynismu  



Jak se v komunikaci pozná vyhořelý 
člověk? 

 Více emocí – křik 

 Úsečnost, direktivita 

 Méně logiky, přehánění 

 Snížená kreativita  
 pro hledání alternativních  
 řešení 

 Větší zarputilost 

 Méně otázek, nenaslouchání 



Zvýšené úsilí nepřináší  
očekávané výsledky 

Bojíme se chyb 

Jsme přetíženi.... 
...a unaveni 

Psychické problémy 



Duchovní projevy  
syndromu vyhoření 

Pocit nesmyslnosti vlastní práce  

Krize smyslu a motivace 



Uvědomit si, že mám problém 



Říct si o pomoc... 



Jak lidé syndrom vyhoření řeší? 

23% 

4% 

5% 

13% 

3% 

10% 

5% 

9% 

52% 

3% 

17% 

11% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Snažil/a bych se s ním vypořádat sám/sama 

Jiné 

Svépomocné skupiny 

Psycholog/psychoterapeut 

Online fóra 

Medikace 

Homeopatie/alternativní léčba 

Obvodní doktor 

Rodina/přátelé 

Digitální psychoterapie  

Poradenské centrum 

Klinika/nemocnice 

Rodina a přátelé 

Snažil/a bych se s ním  
vypořádat sám/sama 

52% 

23% 



výdej příjem 

Léčba a prevence syndromu vyhoření 



 
Zvýšit 

produktivitu 

Proč by se měla organizace snažit  
o prevenci syndromu vyhoření? 

 
Snížit  

počty dní na 
nemocenské 

 
Snížit 

fluktuaci 



Jak může organizace snížit výskyt 
syndromu vyhoření? 

Autonomie (-43%) 

Manažerský 
 trénink 

Srozumitelná kritéria 
hodnocení výkonu 

Snižování hluku,  
méně vyrušení, home office 

Dost vhodného místa 
na spolupráci (-26%) 

Kvalitní osvětlení 



Manažerské desatero proti vyhoření 

1.  Jasné priority 

2.  Srozumitelný smysl  
a kontext práce  

3.  Zpětná vazba 
zaměřená na rozvoj 
silných stránek 
(-57%) 

4.  Práce rozdělená dle 
talentu 

5.  Osobní integrita  
a stabilita v názorech 

6.  Jednání s respektem 

7.  Naslouchání 
pracovním 
problémům (-62%) 

8.  Vědomá práce  
s emocemi 

9.  Podpora týmové 
spolupráce  
a bezpečí 

10.  Kontrola vlastního 
stresu 



Plánujte  
Naplánujte si nejen to co musíte, ale i to, co chcete.  
Na každý den naplánujte něco, na co se budete těšit. 

5 praktických rad prevence vyhoření 

Bavte se  
Nemluvte večer jen o práci. Hrajte si a smějte  
se a nedělejte občas nic. 

Nežijte jen prací 
Odejděte z práce domů v plánovanou dobu,  
i když není hotová. Práce je součástí života, ne váš život. 

Mějte věci pod kontrolou 
Zkuste dostat věci pod kontrolu. Plánujte, dělejte checklisty.  
Vytvořte si rituály. Plánujte schůzky se sebou. 

Přijměte stres jako součást života  
Přijměte negativní emoce a stres jako součást své práce. 
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  2 
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  5 



1 – 2 – 3 – 4! – 5!!   

Jak na tom jsme – jsme vyhořelí? 


