
 
 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Filozofická fakulta 

Katedra psychologie 

 

 

 

Vyhoření a zvládání stresu u pracovníků dozoru a ostrahy ve věznici 

(Burn out and stress management of security workers in a prison) 

 

 

Magisterská diplomová práce 

 

 

 

 

Autor: Bc. Michaela Štěpánová 

Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Vtípil, CSc. 

 

 

Olomouc 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem magisterskou diplomovou práci na téma: „Vyhoření a 

zvládání stresu u pracovníků dozoru a ostrahy ve věznici“ vypracovala samostatně pod 

odborným dohledem vedoucího diplomové práce a uvedla jsem všechny použité 

podklady a literaturu. 

V ............................ dne .....................  Podpis....................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji mému vedoucímu diplomové práce doc. PhDr. Zdeňkovi Vtípilovi, CSc. za 

odborné vedení práce, vstřícný přístup a poskytnutí mnoha užitečných rad. Také děkuji 

PhDr. Sebastianu Novotnému, Ph.D. za rady ke statistické části práce. Poděkování dále 

patří všem respondentům, kteří se účastnili mého výzkumu a vedení věznic.   



 

Obsah 

Úvod .............................................................................................................................................. 5 

1 Zátěž a stres .......................................................................................................................... 7 

1.1 Osobnost a stres ............................................................................................................ 8 

1.2 Interní a externí možnosti zvládání stresu .................................................................. 10 

1.3 Teoretická pojetí stresu .............................................................................................. 12 

1.4 Pracovní stres .............................................................................................................. 13 

1.5 Možnosti zvládání stresu ............................................................................................. 14 

2 Syndrom vyhoření ............................................................................................................... 17 

2.1 Symptomy a okolnosti vyhoření .................................................................................. 19 

2.2 Chronický únavový syndrom ....................................................................................... 20 

2.3 Jak se zotavit z pocitu vyhoření ................................................................................... 20 

3 Příslušníci Vězeňské služby České republiky ....................................................................... 22 

3.1 Úkoly Vězeňské služby České republiky ...................................................................... 22 

3.2 Nároky na povolání Dozorce vězeňské stráže ............................................................. 24 

3.3 Podmínky pro přijetí do služebního poměru .............................................................. 25 

3.4 Organizační struktura Vězeňské služby České republiky ............................................ 27 

4 Zaměstnanci Vězeňské služby a zdraví ................................................................................ 30 

5 Péče o zaměstnance VS ....................................................................................................... 34 

6 Z dosavadních výzkumů této problematiky ........................................................................ 36 

7 Metodologie ........................................................................................................................ 39 

7.1 Výzkumný problém, cíl výzkumu a hypotézy .............................................................. 39 

7.2 Charakteristika výzkumného vzorku ........................................................................... 40 

7.3 Použité metody ........................................................................................................... 41 

8 Výsledky .............................................................................................................................. 43 

8.1 K platnosti hypotéz vs. odpovědi na výzkumné otázky ............................................... 51 

9 Diskuze ................................................................................................................................ 54 

10 Závěr ................................................................................................................................ 59 

11 Souhrn ............................................................................................................................. 61 

Literatura ..................................................................................................................................... 63 

Přílohy ......................................................................................................................................... 68 

 



5 

Úvod 

V této magisterské diplomové práci se budu zabývat mírou ohrožení pracovníků 

dozoru a ostrahy ve věznici syndromem vyhoření a hlavními stresory tohoto povolání. 

Téma je podle mého názoru stále aktuální a potřebné. Začátkem listopadu 2016 došlo 

v jedné z věznic k sebevraždě příslušníka VS ČR údajně z důvodu osobních problémů, 

které již psychicky zřejmě neunesl.  

Důvodem mého výběru zrovna tohoto zaměření diplomové práce je můj dlouhodobý 

zájem o oblast penitenciární psychologie. Ve věznici jsou stresem ohroženi nejen 

odsouzené osoby, ale i zaměstnanci/příslušníci VS ČR. Jejich práce je riziková a náročná. 

V prostředí věznice je člověk denně vystaven nejrůznějším stresovým podmínkám. 

Je zde velká pravděpodobnost, že se pracovník dozoru nebo ostrahy někdy ve svém životě 

setká s nadměrným stresem nebo dokonce se syndromem vyhoření. Veškerý stres má 

negativní dopad na osobnost jedince (ať už fyzické a psychické zdraví, sociální důsledky 

atd.). Na pracovníky VS ČR jsou kladeny vysoké nároky. Denně se setkávají s agresivitou 

vězňů, konflikty mezi vězni, které musí řešit, je zde riziko napadení a ohrožení života 

vězni. Toto vše vyžaduje motivaci, odolnost vůči stresu, emoční distanci, odhodlání, silnou 

vůli a sebekontrolu.  

Existuje mnoho doporučení pro zaměstnance Vězeňské služby České republiky, jak 

dbát o zmírnění vlivu stresu na své zdraví a jaká péče by jim měla být poskytnuta, ale 

otázkou zůstává, do jaké míry je tato péče dodržována ze strany vedení věznic a jaké 

možnosti věznice pro své zaměstnance nabízí. Literatura zmiňuje například následující 

doporučení pro zmírnění vlivu stresu a péče o zaměstnance: vhodná strava, dostatek 

spánku, dobré mezilidské vztahy, naučit se relaxační techniky, věnování se různým 

koníčkům mimo práci, analýza stresujících faktorů ze strany organizace a péče o 

zaměstnance a další. Z hlavních stresujících vlivů působících ve věznici na zaměstnance 

zmíním například: práce s velmi těžce přizpůsobivými vězni obnášející určité riziko, 

přenos negativních nálad na pracovníky, agrese mezi odsouzenými, nepříliš velký pocit 

uznání ze strany společnosti, nevyhovující pracovní prostředí (špína, hluk, zápach) a 

mnohé další (Pec, 2004). K současným úkolům Vězeňské služby se vyjadřuji v kapitole 3. 

Cílem práce je analýza vzájemných souvislostí mezi vnímáním pracovní zátěže, 

mírou pocitu vyhoření a využíváním copingových strategií u souboru pracovníků ve 

vězeňském prostředí ve vazbě na jejich pracovní zařazení. 
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Přínosem diplomové práce by mělo být zjištění hlavních stresorů tohoto povolání, 

možných strategií zvládání stresujících situací, zkvalitnění péče o zaměstnance a prevence 

syndromu vyhoření. Kopie dokončené práce bude posléze jednotlivým věznicím zaslána 

k možnému využití pro zlepšení kvality péče o zaměstnance. 
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1 Zátěž a stres 

Zátěží rozumíme jakékoli vystavení organismu nárokům, které vyžadují určitou 

energii, zátěž je tedy spojena s nějakou mírou tlaku na organismus jedince. Tyto tlaky je 

možno dělit na objektivní a subjektivní. Objektivní tlaky souvisí s omezením nebo ztrátou 

kontroly jedince nad výměnou energie probíhající v organismu, zasahuje do vnitřního 

fungování organismu nebo působí zvenčí v rámci interakce s prostředím. Subjektivní tlaky 

jsou dány mentální reprezentací působících podnětů, hodnocením a prožíváním. 

Subjektivní tlaky ale nemusí odpovídat těm objektivním. Dále zátěž můžeme rozdělit na 

psychickou a environmentální, podle délky působení pak na krátkodobou a dlouhodobou, 

dle intenzity na minimální (klid, nečinnost, málo intenzivní), lehkou (běžné činnosti 

nevyžadující větší námahu), střední (aktivity obtížnější, rušivé vlivy, překážky) a vysokou 

(ohrožení zdraví, už bývá označena jako stres). Záleží samozřejmě na našem hodnocení 

události, co je pro někoho málo stresující, pro jiného může být nezvládnutelné. R. S. 

Lazarus a S. Folkman v této souvislosti mluví o primárním hodnocení a sekundárním 

hodnocení, dále o přehodnocení. Zátěž záleží na interakci jedince se svým prostředím a 

podmínkou je jistě i adaptace. Nadměrnou zátěž nám pomáhá zvládat hlavně sociální 

opora, kterou kolem sebe máme. Je to působení lidí, kteří jsou v našem okolí, pozitivně nás 

hodnotí, máme s nimi harmonické a příjemné vztahy, máme je rádi. Je to důležitým 

faktorem obzvláště při burn out syndromu (Paulík, 2009).  

„Stres je definován jako charakteristická fyziologická odpověď na poškození nebo 

ohrožení organizmu, který se projevuje prostřednictvím adaptačního syndromu. Ten přímo 

ovlivňuje zdraví tím, že vyvolává nadměrnou a trvalou aktivaci nervového sympatického 

systému nebo systému adrenokortikálního, posléze poškození systému imunitního.“ (Selye, 

1950, in Hartl & Hartlová, 2004, s. 568) 

Stres je tedy možno zkráceně definovat jako specifický případ zátěže, kdy dochází 

k nerovnovážnému stavu mezi požadavky a možnostmi jedince je zvládnout, aniž by došlo 

k ohrožení základních funkcí organismu. Stres přichází, když je situace, ve které se jedinec 

nachází, hodnocena jako nepřiměřená jeho dispozičním faktorům.  Projevuje se pak na 

úrovni biologické (tepová frekvence, dýchání, pocení), v zážitkové rovině (strach, deprese, 

distres/eustres), v behaviorální rovině (stažení se, útok, pláč), v kognitivní (změny 

vnímání, myšlení) (Paulík, 2009). 

Podnět, který vyvolává stres, nazýváme stresor a podněty pomáhající nám stres 

zvládnout jako salutory. Stres ale svým způsobem patří k životu a není se třeba mu 
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vyhýbat úplně. Ne každý stres je pro náš organismus totiž škodlivý. Škodlivý začíná být ve 

chvíli, kdy je dlouhodobý, nadměrný a již jej nezvládáme. Je také rozdíl mezi jedinci, co se 

týče zvládání stresu. Někdo jej vyhledává a potřebuje jej pro život. Jiný se stresuje při 

každodenních aktivitách, rozhodí jej i maličkost (Irmiš, 1996). Naše psychika a hodnocení 

situace rozhoduje o tom, zda se pro nás nějaká situace stane stresorem. Stres mohou 

navodit podněty situační, životní události, jelikož vyžadují změnu, přizpůsobení, neřešené 

vývojové otázky, což je třeba závislost na druhých, nedůvěra atd., nebo například 

traumatické stresory. Odpovědí na stresor je citová reakce, například úzkost, strach, 

nechuť. Reakce závisí na psychosociálních souvislostech (člověk bohatý, starý, 

znevýhodněný), vnímání ohrožení, vnímání vlastních sil a zdrojů a reakci organismu na 

úrovni chování a biologických sil (Baštecká & Goldmann, 2001). 

Stres můžeme rozdělit na akutní a chronický. K akutnímu stresu dochází při 

pracovních úrazech nebo nehodách, kdy je přímo ohrožen život jedince. Je krátkodobého 

charakteru a projevuje se většinou narušením tělesných a psychických funkcí. Chronický 

stres způsobuje působení více stresorů, kdy intenzita může kolísat. Chronický stres působí 

negativně na pracovní výkon, na psychické i somatické zdraví. Nejčastěji ho doprovází 

např. bolesti hlavy, únava a vyčerpání, poruchy spánku, nevolnosti a mnohé další 

(Matoušek, 2005).  

1.1 Osobnost a stres 

Osobnost je soubor relativně stálých vlastností, které se projevují v chování, 

prožívání a v postojích. Každý člověk je jiný, něčím zvláštní. Samozřejmě tedy i stres 

působí na každého jinak, jak již jsem zmínila výše. Působení stresu záleží na osobnostních 

vlastnostech člověka a na typu osobnosti. Rozlišujeme základní osobností typy: typ A, typ 

B a typ C. Lidé typu A jsou nadměrně aktivní, soutěživí, netrpěliví, hostilní, mají nízkou 

potřebu uvolnění. Lidé typu B jsou klidní, nespěchají, jsou vyrovnaní, zdravě asertivní, 

s uměním odpočinku, v podstatě opak typu A, nejsou tak moc vystaveni stresu. Lidé typu 

C jsou přátelští, trpěliví, dobře s ostatními spolupracují, potlačují negativní pocity, 

výraznější pocity bezmoci a beznaděje (Matoušek, 2005). 

Nárokům prostředí se můžeme přizpůsobovat adaptivním nebo maladaptivním 

způsobem. Co se týče zvládání stresových situací, známe dva typy copingu. Coping 

zaměřený na problém, kdy jedinec usoudí, že je možno něco se situací dělat. Je 

charakteristický úsilím získat a využít potřebné informace a uplatnit je při změně vlastního 

chování nebo prostředí. Coping zaměřený na emoce vychází z posouzení jedincem, že není 
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možno nic dělat se situací, ve které se nachází. Jde zde pouze o snahu regulace emocí 

přinášejících škody. Jedinec se vyhýbá negativním myšlenkám, mění názory. Dále 

rozlišujeme moderátory, tedy proměnné existující již před začátkem stresové situace (např. 

vlastnosti osobnosti, věk, pohlaví ap.) a mediátory neboli proměnné, které se tvoří až při 

vystavení člověka stresu (Paulík, 2009). Některé faktory ovlivňují to, která copingová 

strategie bude použita (Ogden, 2007, s. 257-258): 

• Typ problému: Pracovní problémy evokují spíše na problém zaměřený coping, 

zatímco zdravotní problémy a problémy týkající se vztahů inklinují spíše k 

navození na emoce zaměřeného copingu.   

• Věk: Děti směřují k využívání na problém zaměřené copingové strategie, zatímco 

na emoce zaměřené strategie se zdají být rozvíjeny v dospívání. 

• Pohlaví: Obecně se věří, že ženy užívají více na emoce zaměřený coping a že muži 

jsou více zaměřeni na problém.  

• Ovlivnitelnost: Lidé směřují k užívání na problém zaměřeného copingu, pokud 

věří, že tento  problém sám o sobě může být změněn. Naproti tomu užívají spíše na 

emoce zaměřený coping, pokud ho vnímají jako problém, který je mimo jejich 

kontrolu, nemohou ho ovlivnit. 

• Dostupné zdroje: Coping je ovlivňován externími zdroji jako je například čas, 

peníze, děti, rodina a  vzdělání. Chabé zdroje mohou přimět lidi domnívat se, že 

stresor (zdroj stresu) je méně kontrolovatelný jimi samými, což může mít za 

následek tendenci nepoužívat na problém zaměřený coping. 

Roli hrají také faktory jako délka praxe v zaměstnání (a také typ zaměstnání) či 

vzdělání a dalších. Se stresovou situací se může jedinec vyrovnávat i nevhodnými způsoby 

a reakcemi. Z obranných mechanismů je nejčastěji využívána racionalizace (najdeme si 

racionální zdůvodnění, proč něco nevyšlo), represe (něco vytěsníme a věříme, že tyto 

pocity necítíme, pak automaticky zapomeneme), sebeobviňování, přesun (odreagování 

našeho stresu/zloby na někom jiném), projekce (to, co na sobě nemám rád, přisoudím 

lidem kolem, abych se toho zbavil). Jak se se stresem vyrovnáme, rozhoduje naše 

osobnost, naučené reakce na stres, prostředí, ve kterém jsme vyrůstali a ve kterém se 

pohybujeme nyní a naše kognitivní procesy (Irmiš, 1996). 

Existují mnohé nárazníky, které tlumí vlivy prostředí. Patří mezi ně osobnost 

(temperament, sebehodnocení, sebevědomí), příjem, věk, pohlaví, vzdělání a zaměstnání, 

náboženství, manželství a rodina (spokojenost, rozvody), společenské kontakty, životní 
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události nebo biologické vlivy (zdraví, spánek) (Baštecká & Goldmann, 2001). Níže 

uvádím interní a externí možnosti zvládání stresujících situací. 

1.2 Interní a externí možnosti zvládání stresu 

To, jak budeme zvládat stresové situace záleží v první řadě na vnitřních možnostech 

osobnosti. Osobnostní charakteristiky se v situaci zátěže a stresu promítají do 

vyrovnávacích procesů, ovlivňují výběr copingové strategie a odpověď organismu. Níže 

uvedu některé z interních možností. 

Sense of coherence (A. Antonovski) 

Sense of coherence je stránka osobnosti, kdy na svět je nahlíženo jako na 

smysluplný soudržný celek, což je důležité pro zdraví jedince. Základní je přesvědčení, že 

člověk žije v prostředí, kterému rozumí, je pro něj pochopitelné. Sense of coherence se 

skládá ze složek: zvládnutelnost situace s přihlédnutím k vlastním možnostem ovládat 

situaci, srozumitelnost, přesvědčení o smyslném uspořádání světa, na který je možno se 

spolehnout, a smysluplnosti řešení, kdy situace stojí za vyřešení, je to výzvou. Má-li člověk 

málo sense of coherence, v jeho životě převládá chaos. Je přesvědčen, že se nemůže 

spolehnout na nic a na nikoho (Paulík, 2009). 

 

Hardiness (S. C. Kobasa) 

Tato struktura osobnosti chrání jedince před nepříznivými událostmi. Dělí se dále 

na dílčí tři charakteristiky, a to kontrola (víra, že člověk vlastním úsilím ovlivňuje to, co se 

děje kolem), závazek (silné zaujetí tím, co člověk dělá) a výzva neboli chápání překážek 

jako výzvy, vláda nad vlastním životem.  Pokud není hardiness dostatečně rozvinutý, 

člověk se cítí beznadějně a bezmocně. Nevěří si, odcizuje se světu, propadá depresím 

(Paulík, 2009). Osoby s vysokou nezdolností chápou překážky jako výzvu, věří, že 

okolnosti mohou ovlivnit, jsou optimističtí, dobře vychází s lidmi. Takový lidé se méně 

stresují. Osoby s nízkou nezdolností se stresují více, nevěří, že mohou něco ovlivnit, 

stahují se do sebe, nevěří si (Irmiš, 1996). 

 

Locus of control (J. B. Rotter) 

Rotter zavedl pojem vnitřní a vnější umístění vlivu. Locus of control označuje, do 

jaké míry jsou jednotlivci přesvědčeni o tom, že jsou schopni kontrolovat a ovládat 

výsledky své činnosti. Vnitřní umístění vlivu znamená předpoklad jedince, že výsledek 
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jejich činnosti je plně závislý na jejich přičinění a schopnostech. Při vnějším umístění 

přičítá odměnu nebo trest působení vnějších vlivů, které nemůže ovlivnit (osud, štěstí) 

(Paulík, 2009).  

 

Self-efficacy (A. Bandura) 

Self efficacy označuje vnímanou osobní zdatnost.  Pojem se vztahuje k přesvědčení 

o kontrole nad událostmi, které se kolem jedince dějí. Vysoké očekávání vlastní účinnosti 

je základem optimistických postojů náročné události tito jedinci vnímají jako výzvy. Jejich 

cíle jsou vysoké. Lépe zvládají nepříznivé životním události. Nízká vnímaná vlastní 

účinnost znamená psychickou zranitelnost, tendenci k depresím a k podléhání stresu a 

nedůvěře v sebe (Paulík, 2009). 

 

Další proměnné osobnosti 

Při reakci na stres hraje roli, zda jsme extroverti nebo introverti, nadměrně labilní či 

stabilní. Také závisí, jaký máme temperament (melancholik, flegmatik, sangvinik, 

cholerik). Temperament se váže ke konstituci člověka. Úzkostnost je neurofyziologicky 

spojována s behaviorálně inhibičním systémem (BIS). Osoby s vysokou anxiozitou 

definujeme jako introverty s vysokou neurotičností, mají velmi vyvinutý BIS. Vyhýbají se 

podnětům, které by mohly vyvolat strach. Impulzivita je naopak spojena s behaviorálně 

aktivačním systémem (BAS), vysoce impulzivní osoby se bojí méně, jsou méně citliví. 

BAS i BIS by měly být v rovnováze, ale někdy může jeden systém převažovat nad druhým 

a projevuje se v reakci na stres (Irmiš, 1996).  

Roli také hraje optimismus a kladné sebehodnocení. Optimismus charakterizuje lidi, 

kteří věří v kladný výsledek dění. Optimismus/pesimismus a sebehodnocení rovněž souvisí 

s náchylností k nemocem a k negativnímu/pozitivnímu zvládání stresu. Sebehodnocení 

popisuje situaci, kdy jsme schopni podívat se sami na sebe s odstupem. To, jak se vnímáme 

my, ovlivňuje vnímání ostatních. S účinkem stresu na organismus se pojí i typ chování A, 

B nebo C, což jsem již zmínila výše (viz. podkapitola 1.1) (Křivohlavý, 2009). 

 

Na vyrovnávání se stresem, reakcí na stresor mají vliv nejen osobnostní 

charakteristiky jedince, ale rozhodují o tom i vnější okolnosti. Některé důležité z externích 

zdrojů zvládání stresu tu rozepíšu. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Optimismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Postoj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Deprese_(psychologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stres
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Sociální opora 

Člověk je téměř vždy součástí nějaké skupiny a tvoří tak sociální síť. Sociální síť je 

významnou pomocí při boji se stresem. Poskytuje jedinci záchranu, oporu, pomoc se 

zátěží, pomoc v nouzi. Není to pouze o tom dostávat od skupiny, ale také něco dávat. Jde o 

tvorbu dobrých vzájemných vztahů, sociální komunikaci a interakci, dodržování rolí, účast 

na skupinovém životě. Čím více sociální opory člověk má, tím je lepší prevence vyhoření 

(Křivohlavý, 2012). Sociální opora se dělí na instrumentální (pomoc prostřednictvím 

nástrojů), evaluační (poskytování pozitivního hodnocení), emocionální (vyjádření 

porozumění, starosti, lásky) (Paulík, 2009). 

 

Kladné vztahy mezi lidmi 

Neméně důležité jsou dobré vztahy jak doma v osobním životě, tak v pracovním. 

Souvisí hodně se sociální oporou. Zde záleží na naslouchání, projevech uznání a kladného 

hodnocení, povzbuzení, emocionální opora, přátelství, nezištná pomoc a komunikace. A 

pak vztahy nadřízených k podřízeným. Pozitivním se ukazuje být pravidelný sociální styk, 

harmonizace vztahů na pracovišti, sdělování krátkodobých a dlouhodobých úkolů a plánů, 

komunikace, uznání, dobrý vzor (Křivohlavý, 2012). 

 

Pracovní podmínky 

Preventivně proti vyhoření a stresu působí dobrý výběr zaměstnanců, průběžná 

motivace, minimalizace vyčerpání nadměrnou výchovou a výcvikem, možnost 

seberealizace, seznámení s problematikou stresu a vyhoření a možnosti zvládání a pomoci, 

dobrá organizace práce (kdo co očekává, zpětná vazba, uznání), úprava pracovních 

podmínek (uvolnění napětí, spolupráce, oproštění od přílišné byrokracie, úprava 

pracoviště) (Křivohlavý, 2012). 

1.3 Teoretická pojetí stresu 

Uvádím teorii H. Selye a jeho biologické pojetí stresu. Stres chápe jako narušení 

homeostázy organismu. Aby člověk dosáhl homeostázy, je třeba reagovat a zvládat 

podmínky fyzické, psychické i sociální. Toto nazývá jako obecný adaptační syndrom 

(GAS). První fází je poplachová reakce, kdy organismus reaguje na situaci šokem, 

utlumením obranných mechanismů. Úkolem je vzbouření organismu, mobilizace sil 
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k obraně. V těle se odehrává množství dějů, jako je zvyšování krevního tlaku, zúžení cév, 

vyplavuje se více cukru, srdeční činnost je rychlejší. Fáze je spojena s vylučováním 

biochemických látek do krve, hlavně tedy adrenalin, glukóza. Druhou fází je 

rezistence/adaptace. Fyziologické procesy narušené během poplachové fáze obnovují svoji 

funkci. Je zajištěno mobilizace energie, její lepší využití, připravuje organismus na delší 

boj se stresovou situací. Třetí fází je stav exhausce. Nastává, pokud stresor působí příliš 

dlouho a organismus nemá prostředky k adaptaci (Irmiš, 1996). 

Cannon ve svém pojetí zase zdůrazňoval úlohu sympatického nervstva. Uváděl dva 

základní typy, jak organismus může na stres reagovat, a to útok nebo útěk (fight or flight). 

Aktivace sympatiku je provázena produkcí katecholaminů, což je adrenalin a noradrenalin 

(Paulík, 2009). 

Lazarus uváděl v jeho teorii, že o stresu rozhoduje to, jak vnímáme a hodnotíme 

situaci. Pokud vnímáme situace jako přesahující adaptační zdroje, které máme, prožíváme 

stres. Primární hodnocení je zaměřeno na otázku, zda nás daný podnět ohrožuje nebo ne. 

Sekundární hodnocení odpovídá na otázku, zda to zvládneme, máme dostatečné zdroje 

(Baštecká & Goldmann, 2001).  

1.4 Pracovní stres 

Konkrétním případem je třeba pracovní stres, který chápeme jako nároky plynoucí 

z pracovních činností a z interakcí jedince s podmínkami pracovního prostředí, tedy 

obecné podmínky pracovní činnosti, požadavky na chování a prožívání, požadavky na 

dispoziční výbavu jedince. Neoptimální pracovní zátěž lze shrnout těmito znaky: pracovní 

prostředí ohrožující zdraví, špatné vztahy na pracovišti, práce s nadměrným nebo 

nedostatečným množstvím a kvalitou podnětů, časový tlak, nedostatek informací 

potřebných pro vykonání práce, pocit neadekvátního hodnocení práce, vysoká 

zodpovědnost za práci vlastní i ostatních osob (Paulík, 2009). 

Při stresové situaci dochází k aktivaci sympatického nervového systému, který je 

součástí autonomního nervového systému, který nám řídí mnohé vnitřní tělesné funkce, 

například srdeční frekvenci, aktivitu zažívacího systému atd. Sympatický nervový systém 

vyvolává zrychlení krevního oběhu, hlubší dýchání, zvýšení pohybových a psychických 

funkcí. Vracení do normálního stavu zajišťuje parasympatický systém. Pracovní stresory 

můžeme dělit do tří hlavních kategorií: stresory související s charakteristickými rysy 

vykonávaných úkolů (monotónní úkony, časový tlak, proměnlivost úkolů, informační 

přetížení, noční směny), stresory vznikající působením faktorů a podmínek, za nichž jsou 
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úkoly vykonávány (rizikové pracovní stroje/nástroje, mikroklimatické podmínky (chlad, 

horko), riziko infekcí/nemocí, prach, hluk) a stresory sociální (konflikty, nevyjasněné 

kompetence, šikana, nerovnoměrné rozložení úkolů, nedostačující komunikace, riziko 

napadení) (Matoušek, 2005). 

1.5 Možnosti zvládání stresu 

Pro lepší zvládání stresu se doporučuje: vytvořit dobré vztahy v rodině a 

v mezilidských vztazích, mít reálné nároky, mít zájmy a záliby nesouvisející s prací, umět 

odpočívat a relaxovat, vhodná strava, dostatek spánku, tělesné cvičení, schopnost 

projevovat emoce a humor, zvyšovat sebedůvěru, komunikovat (Pec, 2004). Stres můžeme 

zvládat následujícími způsoby:  

• Vytvořit si pořadí důležitosti – stanovit si, co je pro nás nejdůležitější, 

neplýtvat zbytečně energií na nedůležité záležitosti 

• Vyhýbat se stresu – zamyslet se, co nám způsobuje stres, jak se tomu vyhnout, 

najít jiný způsob řešení 

• Naučit se vypnout – najít si nějakou aktivitu, kterou se uvolníme (procházka, 

četba, hudba atd.) 

• Pohybovat se, cvičit 

• Pěstovat vztahy s druhými, nová přátelství – pomoví vztahů s druhými získáme 

zpětnou vazbu, podporu, porozumění 

• Dbát na správnou životosprávu – životospráva má vliv na naše sebevědomí a 

na látkovou výměnu v těle 

• Naučit se relaxovat 

(Šolcová, 1995, s. 5 – 7) 

 

Význam duševní hygieny 

Dodržovat duševní hygienu je důležité pro prevenci tělesných a duševních poruch, 

má vliv na sociální vztahy jedince a pracovní výkon, také při udržování subjektivní 

spokojenosti a vyrovnanosti (Kulíšek, 2004). V dnešní době je tempo života rychlé, vztahy 

jsou ochuzené, zvyšuje se napětí a úzkost, mění se hodnotový systém, vyskytuje se více 
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neuropsychických nemocí. Proto je důležité ocenění, uznání, motivace, spánek, najít si 

smysl života a pěstovat radost (Krausová & Vančová, 2004). 

Relaxace a kognitivní restrukturace 

Relaxace je stav psychického a fyzického uvolnění. Při relaxaci dochází ke zklidnění 

sympatiku a zvýšení účinku parasympatiku. Tělesné uvolnění se projevuje při relaxaci 

souladem dechového rytmu a rytmu srdce, uvolněním svalů, psychické uvolnění se zase 

projeví urovnáním myšlenek, soustředěním. Objevuje se pak pocit klidu, vyrovnanosti 

(Praško & Prašková, 2001). Relaxace je důležitá pro zvládání stresu, uvolnění, nabrání sil, 

zdravý život (Kebza & Komárek, 2006). Možností relaxace je spousta druhů, např. masáže, 

akupresura, reflexní terapie, dechová cvičení, autogenní trénink, imaginativní metody, 

relaxace pomocí hudby či vůni atd. (Drotárová, E. & Drotárová, L., 2003). 

Konkrétně například autogenní trénink slouží k celkovému uvolnění těla a duše. 

Obsahuje 6 fází, každá je zaměřena na určitou oblast těla (svaly, cévy, srdce, dýchání, 

břicho, hlava). Autogenní trénink má nižší stupeň s individuálními formulkami a vyšší 

stupeň formou řízené imaginace. Ze začátku je nutné koncentrovat se na určitou oblast těla, 

ne celý organismus. Cvičení je seřazeno od jednoduššího ke složitějšímu. Další cvičení 

začíná, až když předcházející ovládáme. Cvičit by se mělo 2-3x denně v určitém čase, 

v leže nebo v sedě, zhruba dvě až pět minut. Nemoci nebo špatné nálady nám mohou ve 

cvičení bránit. Stejně tak povzbuzující prostředky, jako je například kofein. Začíná se 

navozením klidu s formulkou „Jsem úplně klidný“ při zavřených očích. Neexistuje zde 

přísné pravidlo, každý si klid navozuje jinak, jak mu to vyhovuje. Až dosáhneme pocitu 

klidu, začíná cvičení tíhy. Zde má dojít k uvolnění příčně pruhovaných svalů 

ovlivnitelných vůlí. Tady se užívá například formulka „Pravá ruka těžkne“ a 

koncentrujeme se na to. Formulku je vhodné si představit alespoň 6x, poté navodit opět 

klid, 6x zase formulku, klid a opět 6x formulku. Takto se to dělá u všech cvičení. Při 

cvičení tepla ovlivňujeme prokrvení určitých oblastí těla (formulka „Levou rukou prochází 

teplo“). Cvičení srdeční činnosti („Srdce bije klidně a pravidelně“) ovlivňuje mimovolně 

probíhající činnost srdce. Při cvičení dýchání („Dýchání je naprosto klidné“) se dýchání 

hrudníkové mění na bránicové, což zesiluje pocit tepla a tíhy, vzniká uklidňující pocit. Při 

cvičení břišních orgánů vyvolané teplo vede k uvolnění orgánů v břišní dutině („Do břicha 

proudí teplo“). Nakonec cvičení čela/hlavy („Čelo je příjemně chladné“), u čehož si 

můžeme představit třeba chladný vánek (Konig, Pol & Schaeffer, 1989).  
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Co se týče kognitivní restrukturace, stresor nás ohrožuje na zdraví, pokud ho tak 

vnímáme, často je to pouze jen v hlavě. Stačí se naučit nepřemýšlet katastroficky, ale 

optimističtěji. Náhrada negativních automatických myšlenek za konstruktivní chce ale 

rovněž opakování a trénování, je to přeučením dlouholetého zlozvyku. Je možno využívat 

mnoha technik, např. STOP technika, usměrňování myšlenek, pozitivní sebe-odměňující 

myšlenky, asociace a mnoho dalších (Praško & Prašková, 2001). 

 

Pohybové aktivity a strava 

Pohybová aktivita rovněž souvisí se schopností zvládat zátěž a stres. Má vliv na 

funkce lidského organismu. Pozitivní přínos lze kromě vlivu na produktivitu práce a 

pozitivních emocí spatřit ve stimulaci endorfinů, harmonizaci nervstva, uvolnění svalového 

napětí, zlepšení činnosti srdce, zpomalení procesu stárnutí a mnoho dalších. Pohybové 

aktivity jsou rovněž druhem sociální opory, jelikož dochází k navazování sociálních 

kontaktů. Pokud je pohybová aktivita prováděna dlouhodobě a pravidelně, má vliv na 

psychickou pohodu a zvládání zátěže. K tomu také úprava stravovacích návyků, např. 

antioxidanty, které obsahuje ovoce a zelenina, zlepšují kognitivní funkce (Pelcák, 2015). 

Přemíra lipidů vede k obezitě a nemocem (cukrovka, infarkt, potíže trávicího traktu, potíže 

pohybového systému), přemíra sacharidů vede ke snížené výkonnosti, útlumu imunity, 

přemíra bílkovin zatěžuje játra a ledviny. Důležitá je pestrá a vyvážené strava, jíst rozumně 

a pravidelně (Drotárová, E. & Drotárová, L., 2003). 

 

Úprava pracovních podmínek v zaměstnání 

Úprava podmínek v zaměstnání záleží hlavně na nadřízeném, ale i zaměstnanec sám 

může přispět k harmoničtějšímu pracovnímu prostředí. Celkově jde o hlídání si vlastních 

hranic, ujasnění pracovních úkolů, dostatečné množství znalostí a dovedností, 

zjednodušení administrativy či třeba harmonické vztahy na pracovišti (Jeklová & 

Reitmayerová, 2006). 
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2 Syndrom vyhoření 

„Syndrom vyhoření lze popsat jako duševní stav objevující se často u lidí, kteří pracují 

s jinými lidmi. Tento stav ohlašuje celá řada symptomů: člověk se cítí celkově špatně, je 

emocionálně, duševně a tělesně unavený. Má pocity bezmoci a beznaděje, nemá chuť do 

práce ani radost ze života. Vyhoření většinou není důsledkem izolovaných traumatických 

zážitků, nýbrž se objevuje jako plíživé psychické vyčerpání.“ (Hennig & Keller, 1996, in 

Baštecká, 2003, s. 138) 

Syndrom vyhoření nejčastěji ohrožuje pomáhající profese, jako jsou učitelé, sociální 

pracovníci, zdravotní sestry a další. Vyhoření není totožné se stresem, dochází k němu při 

chronickém stresu. Stres je tedy při tomto jevu důležitý jako spouštěč (Stock, 2010). 

Vyhoření je dlouhodobý proces. První fází je nerovnováha mezi vlastními zdroji a 

požadavky okolí (stresory). V zaměstnáních, kde se pracuje s lidmi, je stres působen 

hlavně emoční náročností. Jedinec si začíná vytvářet psychologický odstup. Nicméně tímto 

nedochází k redukci stresu, ale naopak k jeho navýšení. Zhoršuje se totiž interpersonální 

styk s ostatními zaměstnanci a v rámci zaměstnanců VS ČR s uvězněnými osobami, což 

ústí v řadu dalších problémů. Jsou tu dva způsoby, jak se vyrovnat se stresem v práci. Buď 

pomoci zaměstnancům rozvinout schopnosti copingu se stresem více efektivně nebo 

změnit pracovní prostředí/podmínky (Schaufeli & Peeters, 2000).  

Vyhoření se pak projevuje ztrátou profesionálního zaujetí, emočním vyčerpáním, 

pocitem zklamání, smutku, bezvýchodnosti. Zvýšené riziko se vyskytuje u profesí, které 

kladou vyšší požadavky na intelektuální činnosti spojené se zodpovědností, dále již 

zmíněné pomáhající profese (Matoušek, 2005). K psychickému vyhoření vede zejména 

dlouhodobý osobní styk s lidmi, dlouho trvající pracovní přetížení, kladení mimořádných 

požadavků na zaměstnance, strohý pracovní režim, špatný a manipulativní styl vedení 

nadřízeného, přetěžování (Křivohlavý, 2012). Organizace jsou syndromem vyhoření 

ohroženy, zvlášť, pokud je ignorován faktor nedostatku vnitřní struktury organizace, 

nevymezení kompetencí pracovníků a faktor nedostatku uznání pracovníků (Vodáčková, 

2002).  

Dynamický proces vyhoření lze popsat následujícími stádii (Matoušková, 2013, s. 

227): 

1. Nadšení – jedinec má elán, očekávání, práce ho baví, s profesí se identifikuje, 

zanedbává volnočasové aktivity 
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2. Stagnace – nadšení postupně uvadá, jedinec zjistil různá omezení, to, co nelze prací 

naplnit, začíná myslet i na své koníčky 

3. Frustrace – zabývá se smyslem práce, efektivitou, setkává se s překážkami, 

s klienty, kteří nespolupracují, se kterými práce nikam nevede, začínají spory a 

potíže i v oblasti fyzické a psychické 

4. Apatie – člověk je frustrován a situaci nemůže změnit, ale zároveň tuto práci 

potřebuje, jedinec začne dělat pouze to, co je opravdu nutné, vyhýbá se novým 

úkolům, nechce se moc v práci namáhat 

5. Intervence – reakce na vyhoření, přerušuje koloběh zklamání (př. Nová práce, 

dovolená, další vzdělávání, seberozvoj) 

 

Popíšu zde podrobněji roviny vyhoření. Na úrovni psychické: pocit dlouhodobého úsilí 

bez odpovídající efektivity, emoční exhausce, depresivní ladění, smutek, přesvědčení o 

vlastní bezcennosti, sebelítost, vztahovačnost. Na úrovni fyzické: apatie, unavitelnost, 

bolesti hlavy, poruchy spánku, vegetativní obtíže. Na úrovni sociálních vztahů: nízká 

empatie, narůstání konfliktů, tendence redukovat vztahy se všemi, kteří mají vztah 

k profesi, nezájem o hodnocení ze strany druhých (Ptáček, Raboch, & Kebza, 2013).  

Rush (2003) ve své knize uvádí 10 faktorů, které působí syndrom vyhoření. Jsou to: 

1. Pocit nutkání místo povolání – nastává, jakmile přestane jedinec vnímat záměr dané 

činnosti, ale i přesto stále cítí nutkání ji vykonávat 

2. Neschopnost přibrzdit – nelze vše zvládnout najednou, je třeba i odpočívat 

3. Snaha udělat vše sám 

4. Přehnaná pozornost cizím problémům – rizikové je nadměrné zaobírání se 

problémy ostatních a zapomínání na sebe 

5. Soustředěnost na detaily – jedinec se zaobírá maličkostmi, které mohou udělat 

místo něj i jiní, jelikož tyto maličkosti nám pak kradou energii a čas 

6. Nereálná očekávání – důležité je přiznat si svá omezení a neklást na sebe nereálné 

požadavky 

7. Příliš velká rutina – nepodvolovat se pasivně okolí. Dělat to, co mě baví, co mě 

motivuje a dodává mi energii 

8. Nesprávný pohled na Boží priority v našem životě – zanedbávání všech radostí 

života na úkor své víry 

9. Špatný tělesný stav – nezanedbávat své zdraví a tělesné potřeby 
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10. Neustálé odmítání ze strany druhých – způsobí to negativní postoj vůči lidem a 

sobě, nebrat si to osobně 

K syndromu vyhoření přispívají i další faktory. Například společnost. Lidé jsou často 

hnáni soutěživostí a nespokojí se s průměrným výsledkem. Je to hlavní faktor motivující 

k úspěchu. Ale přehnaná soutěživost, snaha být ve všem první, může být také podnětem, 

který nám přivodí pocit vyhoření. Dále jsou to reklamy, které nám prezentují úspěšné, 

slavné a bohaté lidi. Bohužel často zjistíme, že ani tyto faktory nám ke štěstí nestačí. 

Ohrožené jsou také ženy v domácnosti. Starají se mnohdy o děti, domácnost, k tomu 

pracují. Tím se zvyšuje tlak na ženy, cítí, že se musí postarat o všechno, ale zátěž a stres se 

tím znásobí. Vyhoření podporuje ale i naše zaměstnání. Cítíme nutkání šplhat po profesním 

žebříčku, vyžaduje to bojovnost a výkonnost, nové znalosti, soupeřivost. Také záleží na 

nadřízených, kdy se mohou cítit námi ohrožení, vytváří napětí, nerozhodují spravedlivě. I 

osobnostní rysy určují, zda jsme vyhořením ohroženi více či méně. K vyhoření přispívá 

příliš pevná vůle, kdy se lidé neradi vzdávají a přiznávají porážku, sklony k soběstačnosti, 

kdy nechtějí ztrácet čas vysvětlováním ostatním, co a jak dělat, přílišná sebedůvěra, 

perfekcionismus, ochota riskovat a závislost na uznání. Roli hraje i naučená bezmocnost, 

ve smyslu rezignace (Irmiš, 2003).   

Osobnostní charakteristiky jako je empatie, sensitivita, obětavost, idealizmus či 

zaměřením příliš na druhé predisponují k vyhoření. Existují i protektivní faktory syndromu 

vyhoření, například asertivita, schopnost relaxace, time management, resilience, 

optimismus, pestrost práce, pocit uznání, víra v sebe (Kebza & Šolcová, 2003). 

2.1 Symptomy a okolnosti vyhoření 

Okolnostmi vyhoření může být například zátěž a přetížení. Tyto stresory na nás 

negativně působí a ovlivňují náš fyzický a hlavně psychický stav. Důležitý je zde vliv 

salutorů. Pokud jsou síly mezi stresory a salutory vyrovnány nebo jsou salutory větší, je to 

v pořádku. Pokud stresory převažují, pak dochází ke vzniku distresu. Dále má vliv 

frustrace, například ze zklamaných očekávání. Zde je třeba přistupovat individuálně, pro 

každého je smysluplností a potřebou něco jiného. Negativní vztahy mezi lidmi na 

pracovišti rovněž ovlivňují naši psychickou pohodu a přispívají k vyhoření. Ať už jde o 

agresivitu, hádky, urážení a hostilitu či přehnanou asertivitu. Jde tady o malé uznání, 

neúctu ke druhému, nedostatek podpory a kladného hodnocení. Neméně důležitá je 

emocionální zátěž, vliv prostředí a pracovních podmínek (míra svobody a kontroly, 

komunikace, odpovědnost, autorita a organizace) (Křivohlavý, 2012). 
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Irmiš (2003) uvádí: 

1) Vnější symptomy: aktivita vzrůstá, ale produktivita zůstává stejná; podrážděnost; 

fyzická únava; neochota riskovat 

2) Vnitřní symptomy: ztráta odvahy; ztráta osobní identity a sebeúcty; ztráta 

objektivnosti; emoční vyčerpání; negativní duševní postoj 

Další možné dělení je na subjektivní (únava, negativismus, nesoustřednost) a objektivní 

příznaky (trvající snížená výkonnost) (Křivohlavý, 2009).  

Zaměstnanci, u kterých jsou přítomny některé symptomy, mají poté problémy 

s koncentrací na svoji práci a na lidi v ní, což se odrazí i v interakci. To může probudit 

ještě větší odpor např. právě odsouzených a ztěžovat práci s nimi. Burn-out může vyústit 

ve zneužívání drog, alkoholu, tabáku, sebevražedné pokusy, agresivní chování a negativní 

myšlenky. Osoby netrpělivé, méně tolerantní, hostilní, se silnou potřebou uznání a 

náklonnosti jsou k syndromu vyhoření náchylnější.  Dále čerství absolventi škol 

s ambicemi k inovaci. Mnoho jejich ambicí je následně zničeno byrokracií a monotónní 

prací v realitě. Dalším důvodem je nedostatečná informovanost, kdy dochází 

k nepochopení, nedostatek autonomie k rozhodování, nejistota práce a postupu, 

neadekvátní plat, bezpečnostní riziko (Garland, 2002). 

2.2 Chronický únavový syndrom 

Tento syndrom často vzniká u jedinců, kteří jsou dlouhodobě vystaveni sociálně 

psychologickému stresu. Mezi příznaky patří pocity únavy, vyčerpání i po malé námaze, 

náchylností k onemocnění, zvýšeným pocením, depresemi, poruchám paměti a zraku. 

Diagnostikován je, pokud obtíže trvají alespoň 6 měsíců. Většinou se vyskytuje u osob, 

které mají určité osobnostní rysy (v podstatě typ A – snaha vyniknout, ambicióznost, snaha 

podávat vysoké výkony, neschopnost odpočívat) (Matoušek, 2005).  

2.3 Jak se zotavit z pocitu vyhoření 
V případě syndromu vyhoření je potřebná pomoc danému člověku. Jde o radu třeba 

kvalifikovaného laika či osoby, která s vyhořením sama bojovala nebo odborného poradce. 

Nicméně kromě tohoto je nutná i motivace vyhořelého jedince k řešení své situace a osobní 

zodpovědnost. Pro lidi, kteří vždy byli samostatní a nezávislí, bude zřejmě obtížné někomu 

se podřídit a přiznat si, že na své potíže sami nevystačí. Je ale důležité neočekávat příliš 

brzy zlepšení nebo úplné zotavení. Vyžaduje to trpělivost a čas. Zároveň nelze očekávat 

úplný návrat do předchozího stavu. Vyžaduje to změnu. Místo špatných návyků, které 
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vedly k vyhoření, je třeba si osvojit správné a žádoucí. Je třeba naučit se správnému 

pracovnímu tempu, nehonit se za ničím a umět odpočívat. Přispět k tomu může i postoj 

rodinných příslušníků, pracovních kolegů a přátel. Měli bychom se oddělit od zdroje 

našeho problému. Řešením může být třeba přestup na jiné pracovní místo, do jiného 

zaměstnání, přehození směn, nový kolektiv. Dále si udělat čas na odpočinek, zvolit si 

aktivitu, místo, které nás uklidňuje. A v neposlední řadě je třeba stále pracovat na své 

sebedůvěře a pozitivním myšlení. Syndromu vyhoření lze také předejít. Důležité je znát 

své omezení, mít správný pohled na práci, pravidelně přehodnocovat cíle a priority, umět si 

také kromě práce vychutnávat život, udělat si občas volno a čas jen sám na sebe (Rush, 

2003). Doporučuje se například uspokojení potřeby místa, jelikož krizové stavy se 

promítnout na náš organismus, je potřebné uvolnit bloky a napětí, zrelaxovat tělo i mysl, 

úklid pracovního místa a přispívání k dobré atmosféře na pracovišti. Dále uspokojovat 

potřebu podpory, což zahrnuje sebevzdělávání, sdílet úspěchy i neúspěchy s ostatními. 

Potřeba péče zahrnuje péči o své tělo, bazální potřeby organismu, pěstování zálib, 

psychohygienu. A nakonec také uspokojení potřeby bezpečí a limitu. Musíme se učit 

rozlišovat své hranice, odmítat, respektovat své kompetence (Vodáčková, 2002). 

K předcházení syndromu vyhoření pracovníků věznice se nabízí: dávat důraz na 

rehabilitaci, ujasnit si svoji roli a zodpovědnosti, posílit počet personálu, dávat zpětnou 

vazbu, zajistit dostatek informací k výkonu povolání najmout pouze kompetentní osoby, 

zjednodušit papírování (Garland, 2002). 
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3 Příslušníci Vězeňské služby České republiky 

Služba ve vězeňství patří mezi jedno z náročnějších povolání. Na uchazeče o toto 

zaměstnání jsou kladeny přísné požadavky. Musí být fyzicky zdatní, každý rok jsou pak 

přezkušováni, také musí mít nadprůměrné výsledky v psychologických charakteristikách, 

mezi které patří hlavně emoční stabilita, osobní vyzrálost, zvládání stresu, ovládání vlastní 

agresivity. Když zájemci splní všechna kritéria a absolvují základní odbornou přípravu, 

přicházejí na pracoviště. Mladí dozorci nastupují většinou plni ideálů. A zde nastává 

problém, jelikož ujistí, že nevidí výsledky své práce ihned, někdy vůbec, a navíc tyto 

výsledky nemohou ovlivnit hlavně kvůli časté recidivě odsouzených. Dozorce musí mít 

dobrou schopnost komunikace, zacházení a koordinaci odsouzených. U odsouzených 

někdy nelze vidět vyšší vzdělání než základní, mnohdy trpí poruchami osobnosti, 

neuznávají většinový žebříček hodnot, někdy nemají ani základní hygienické návyky. Pro 

dozorce pak může být bližší kontakt s vězněm, včetně osobní prohlídky, nejen nebezpečný, 

ale také nepříjemný. Vězni navíc využívají příležitosti k manipulaci s dozorcem. Mezi 

vězni navzájem se objevuje často agresivita, a to musí dozorci zakročit i za cenu vlastního 

zranění. Návyky z vězeňského prostředí si dozorci často nosí domů, což jim způsobuje 

další komplikace i mimo pracovní život. Stres mnohdy kompenzují nikotinem a 

alkoholem, v manželství se vyskytují mnohé problémy, rozpadají se jim vztahy. Toto 

povolání má navíc ve společnosti poměrně nízkou prestiž. Společnost si možná 

neuvědomuje, co služba dozorce obnáší, jak jejich služba probíhá. Na tom se podepsala i 

doba totality, kdy se do vězení dostávali politicky nepohodlní a bylo s nimi hrubě 

zacházeno. Na druhou stranu, za tímto postojem společnosti může stát také strach 

z kontaktu s lidmi, kteří jsou ve styku s odsouzenými za nejrůznější činy (Státní ozbrojené 

a bezpečnostní složky, 2016). 

3.1 Úkoly Vězeňské služby České republiky 

Jak už jsem zmínila výše, práce vězeňské služby je náročná hlavně kvůli činnostem, 

které to obnáší. V následující podkapitole se vyjádřím k současným hlavním úkolům 

vězeňské služby, ke kterým patří následující činnosti: 

- spravuje a střeží VV a V 

- spravuje a střeží ústavy pro výkon zabezpečovací detence 

- střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby, ve výkonu trestu 

zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody  
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- prostřednictvím programů zacházení soustavně působí na osoby ve výkonu trestu 

odnětí svobody a obdobně i na některé skupiny osob ve výkonu vazby s cílem 

vytvořit předpoklady pro jejich řádný způsob života po propuštění 

- provádí výzkum v oblasti penologie a využívá jeho výsledky a vědecké poznatky 

při výkonu vazby a při výkonu trestu odnětí svobody 

- zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství a 

ministerstva   

- vytváří podmínky pro pracovní a jinou účelnou činnost osob ve výkonu vazby, ve 

výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody 

- provozuje hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu 

odnětí svobody, případně i ve výkonu vazby 

- vede evidenci osob ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve 

výkonu trestu odnětí svobody na území ČR 

- plní úkoly, které pro ni vyplývají z vyhlášených mezinárodních smluv 

- zabezpečuje vzdělávání příslušníků Vězeňské služby a občanských zaměstnanců 

Vězeňské služby, které provádí Akademie Vězeňské služby a vzdělávání osob ve 

výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody, které provádí Střední odborné 

učiliště 

- poskytuje zdravotní služby ve svých zdravotnických zařízeních osobám ve výkonu 

vazby, osobám ve výkonu zabezpečovací detence a osobám ve výkonu trestu odnětí 

svobody, příslušníkům a občanským zaměstnancům Vězeňské služby; v případě 

potřeby zabezpečuje zdravotní služby u mimovězeňských poskytovatelů 

zdravotních služeb 

- v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem objasňuje a prověřuje 

vlastními povřenými orgány trestné činy osob ve výkonu vazby, trestu odnětí 

svobody a zabezpečovací detence; ve spolupráci s Generální inspekcí 

bezpečnostních sborů se podílí na předcházení a odhalování trestné činnosti 

příslušníků Vězeňské služby a občanských zaměstnanců zařazených k výkonu 

práce ve Vězeňské služby spáchané při výkonu služby nebo při plnění pracovních 

úkolů 

 (Zákon ČNR č. 555/1992 Sb. O vězeňské a justiční stráži ČR) 

Při zacházení s odsouzenými se řídí dle zákonu č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí 

svobody. 
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Vyhláška č. 166/2014 Sb. Stanovující vnější označení příslušníka VS ČR, prokazování 

příslušnosti k VS a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel 

3.2 Nároky na povolání Dozorce vězeňské stráže 

Dozorce je typ povolání, kdy se každodenně setkávají s uvězněnými osobami, musí 

tak čelit řešení nejrůznějších incidentů a mírnit tenzi mezi odsouzenými i mezi sebou 

navzájem. Často pracují s hostilními, agresivními, psychicky labilními osobami 

(Xanthakis, 2000). Pro lepší znázornění obsahu povolání uvádím nároky na výkon profese 

dozorce: 

Pracovní činnosti 

• Výkon dozorčí služby ve vazební věznici, věznici a věznici pro místní výkon trestu. 

• Plnění opatření k dodržování předpisů a řádů určených pro osoby vykonávající 

vazbu nebo trest odnětí svobody. 

• Řízení činnosti osob, které vykonávají vazbu nebo trest odnětí svobody podle 

stanoveného denního řádu. 

• Udržování pořádku a kázně ve vazební věznici, věznici a věznici pro místní výkon 

trestu. 

Pracovní podmínky 

• Člověk je vystaven značné zátěži pracovní dobou na směny. 

Kvalifikační požadavky 

• Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní 

zkouškou, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) a střední vzdělání s 

maturitní zkouškou. 

Odborné znalosti 

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí: 

• činnost vězeňského dozorce 

Odborné dovednosti 

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti: 

• Zpracovávání a podávání pravidelných hlášení o počtech osob a průběhu služby 
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• Vedení požadovaných evidencí v oblasti dozorce vězeňské stráže 

• Dohled nad chováním osob vykonávajících vazbu nebo trest odnětí svobody podle 

stanovených zákonů a předpisů 

• Řízení úklidových prací a udržování pořádku v určených prostorách objektu 

věznice 

• Řízení činnosti osob, které vykonávají vazbu nebo trest odnětí svobody podle 

stanoveného denního řádu věznice 

Zdravotní podmínky 

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními: 

• Onemocnění oběhové soustavy. 

• Poruchy termoregulace. 

• Onemocnění ledvin. 

• Závažná endokrinní onemocnění. 

• Závažná onemocnění dýchacích cest a plic. 

(Dozorce, n.d.) 

3.3 Podmínky pro přijetí do služebního poměru 

Uchazeč o přijetí do služebního poměru musí doručit do věznice písemnou žádost o 

přijetí do služebního poměru, životopis, souhlas se soustřeďováním osobních údajů a musí 

dále splňovat následující podmínky: občanství České republiky, věk nad 18 let, 

bezúhonnost, minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, fyzickou, zdravotní a 

osobnostní způsobilost k výkonu služby, není členem politické strany nebo politického 

hnutí, nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících 

nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou 

činnost.  Fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost se prokazuje v průběhu přijímacího 

řízení. Součástí je vyšetření zaměřené na zjištění přítomnosti omamných a psychotropních 

látek v těle. Dále uchazeč podstupuje testy tělesné zdatnosti, zdravotní způsobilost, kterou 

posuzuje posudkový lékař Vězeňské služby České republiky, osobnostní způsobilost je 

prověřována psychologickým vyšetřením. Uchazeč předkládá občanský průkaz, doklad 

o nejvyšším dosaženém vzdělání, u uchazečů, kteří dříve podléhali branné povinnosti se 

vyžaduje vojenská knížka z důvodu zápočtu praxe. V další fázi přijímacího řízení zájemce 

žádají o napsání životopisu, vyplnění osobního dotazníku a předložení dokladů: rodný list, 

http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=30103&kod_sm1=47
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zdravotní dokumentace registrujícího lékaře, doklad o dosavadní praxi včetně vojenské 

služby, mateřské dovolené, další mateřské dovolené a rodičovské dovolené, popř. posudek 

z předchozího zaměstnání, čestné prohlášení o tom, že uchazeč není členem politické 

strany nebo politického hnutí a že nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou 

činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají 

podnikatelskou činnost. Přijetí občana do služebního poměru nelze odepřít z důvodu věku, 

rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, víry a náboženství, politického nebo jiného 

smýšlení, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, manželského a 

rodinného stavu nebo povinností k rodině, z důvodu členství v odborových organizacích a 

jiných sdruženích. Uchazeč je dále také pozván k informativnímu pohovoru, kde je 

obeznámen s podmínkami výkonu služby, textem služebního slibu, s výši služebního 

příjmu a dalším. Přijímací řízení obvykle trvá 2 měsíce. Prověrka fyzické zdatnosti se 

skládá z pěti testů: Člunkový běh 4 x 10 m, celomotorický test, klik - vzpor ležmo, leh - 

sed, běh na 1000 m. Personální údaje nepřijatých uchazečů se archivují další 3 roky, pak 

jsou zničeny. Chce - li se uchazeč o přijetí ucházet opakovaně v průběhu následujících 3 let 

od první žádosti o přijetí, při opětovném přijímacím řízení je zohledňován tento předchozí 

personální spis.  Příslušník musí dodržovat kázeň, přispívat k dobré pověsti a obrazu 

Vězeňské služby České republiky. Příslušník Vězeňské služby České republiky nesmí být 

členem politické strany nebo hnutí ani vykonávat činnost v jejich prospěch, dále nesmí být 

členem řídících nebo kontrolních orgánů subjektů, které provozují podnikatelskou činnost, 

ani vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle zákona o služebním poměru 

s výjimkou činností uvedených v interním předpisu. Nově přijatí absolvují základní 

odbornou přípravu zajišťovanou Akademií Vězeňské služby České republiky ve Stráži pod 

Ralskem. Délka je 13 týdnů (informace čerpány ze stránek www.vscr.cz). Vzdělávání a 

odborná příprava příslušníků Vězeňské služby České republiky se řídí Nařízením 

generálního ředitele č. 22 / 2006 o profesní a služební přípravě.  

Příslušník má nárok na 6 týdnů dovolené v jednom kalendářním roce. Dále je možné 

poskytovat studijní volno s nárokem na služební příjem těm, kteří při zaměstnání studují. 

Příslušníkům, jejichž služební poměr trval minimálně 15 let, se poskytuje ozdravný pobyt 

v délce 14 kalendářních dní v roce ve formě tělesných rehabilitačních aktivit nebo lázeňské 

péče (informace čerpány ze stránek www.vscr.cz). 

Psychologické vyšetření zjišťuje osobnostní předpoklady nutné pro výkon služby 

strážný nebo dozorce. Uchazeči vyplňují osobnostní dotazníky, podrobují se výkonovým 

testům, mají řízený rozhovor s psychologem. Výsledkem vyšetření je komplexní posouzení 



27 

vhodnosti uchazeče pro výkon služby. Psychologické vyšetření provádějí zaměstnanci 

psychologického pracoviště bezpečnostního sboru Vězeňské služby České republiky. 

Pokud uchazeč nesplní všechna tato kritéria nutná pro přijetí, další psychologické vyšetření 

může absolvovat nejdříve za 2 roky.  

Z pohledu psychologa by měl uchazeč být schopen reálného pohledu sám na sebe a 

okolí, být zdravě sebekritický, vyrovnaný, odolný vůči zátěži, bez sklonů jednat explosivně 

a impulzivně, odpovědný, dominantní, bez prvků agresivity, měl by mít schopnost prosadit 

sebe i své názory, pozitivně motivován pro práci s lidmi, schopen kooperace s kolegy, bez 

kompenzačních vztahů k obviněným a odsouzeným (Šnáblová, 2009). 

3.4 Organizační struktura Vězeňské služby České republiky 

Rozlišuje se: dozorce, strážný a strážný justiční stráže. Dozorce zajišťuje vnitřek 

věznice, tedy výkon vazby a trestu, provoz (výměna prádla, návštěvy, koupání atd.) a 

strážný zajišťuje střežení prostor věznice, předvedení, včetně eskort (tedy z venku 

věznice). Justiční stráž zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních 

zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. Z náplně práce dozorců a strážných jsou jisté 

rozdíly z hlediska vnímání pracovní zátěže, vyhoření a vyrovnáváním se se stresem (Vlach, 

n.d.). Následující obrázek znázorňuje organizační strukturu Vězeňské služby ČR: 

 

Obrázek 1 Organizační struktura VS ČR 

(http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/image/Tiskov%C3%A9%20odd%C4%9Blen%C3%AD%20G

%C5%98%20VS/org_strukt_IX2013.jpg) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soud
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_zastupitelstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_zastupitelstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_spravedlnosti_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/image/Tiskov%C3%A9%20odd%C4%9Blen%C3%AD%20G%C5%98%20VS/org_strukt_IX2013.jpg
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/image/Tiskov%C3%A9%20odd%C4%9Blen%C3%AD%20G%C5%98%20VS/org_strukt_IX2013.jpg
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Věznice dle stupně ostrahy dělíme na s dohledem, s dozorem, s ostrahou a se 

zvýšenou ostrahou. Zaměstnanci jsou rozděleni do složek vězeňská stráž – střeží, předvádí 

a eskortují vězně; justiční stráž – zajišťují pořádek a bezpečnost v budovách soudů, 

státních zastupitelstvích a Ministerstva spravedlnosti; správní služba – rozhoduje ve 

správním řízení, zabezpečuje organizační, ekonomickou, vzdělávací, výchovnou, 

zdravotnickou a další odbornou činnost a pověřené orgány – mají postavení policejního 

orgánu v řízení trestných činech příslušníků Vězeňské služby (Tomek, 2006). 

Pro znázornění rozložení věznic, vazebních věznic a detenčních ústavů přikládám 

obrázek:  

 

 

Obrázek 2 Rozložení věznic 

(http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/image/Tiskov%C3%A9%20odd%C4%9Blen%C3%AD%20G

%C5%98%20VS/st%C3%A1l%C3%A9/mapky/mapaV20131600.jpg) 

Vězeňská a justiční služba mají postavení ozbrojeného sboru. Součástí správní služby 

je zdravotnická služba. Mezi základní články Vězeňské služby České republiky řadíme 

generální ředitelství, vazební věznice a věznice, Institut vzdělávání VS ČR, Střední 

odborné učiliště, odborné učiliště a učiliště. Věznice a vazební věznice zřizuje a zrušuje 

ministr spravedlnosti, který rovněž jmenuje a odvolává ředitele generálního ředitelství. 

Vězeňská služba České republiky se řídí právním řádem ČR, Listinou základních práv a 

svobod, Doporučení Rady Evropy. Vězeňská služba České republiky spolupracuje 
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s Probační a mediační službou a Vězeňskou duchovenskou péčí (Vězeňská služba ČR, 

2008). 

Ve věznicích fungují různá specializovaná oddělení, například: drogově závislí, 

sexuální devianti, alkoholici, patologičtí hráči, matky s nezletilými dětmi, trvale pracovně 

nezařaditelní, se sníženým intelektem, duševně nemocní, s poruchami chování a další 

(informace čerpány z www.vscr.cz). 

  

http://www.vscr.cz/
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4 Zaměstnanci Vězeňské služby a zdraví 

Téma duševního zdraví příslušníků Vězeňské služby se začalo zkoumat v 80. letech 

20. století. Tato výzkumná práce souvisela hlavně s Výzkumným ústavem penologickým 

SNV ČR a s Nemocnicí pro obviněné a odsouzené v Trenčíně (Lobodáš, 2004). 

Duševní zdraví příslušníků VS ČR klade stále vyšší nároky na pracovní podmínky a 

organizaci práce. K negativním jevům ovlivňujícím duševní zdraví 

zaměstnanců/příslušníků patří i měnící se legislativa a vysoké počty obviněných a 

odsouzených. S počtem obviněných a odsouzených se zvyšuje stres, pracovní náplň, 

konflikty, zhoršené materiální podmínky a celková atmosféra. Tato problematika se tedy 

dotýká více sfér lidského života, nejen psychologické oblasti. K tomu všemu přispívá i 

osobnost nadřízeného a jeho schopnost vedení. Nadřízený by měl mít následující 

vlastnosti: cílevědomost, disciplinovanost, iniciativnost, optimismus, zodpovědnost, citová 

vyrovnanost, vytrvalost. Od chování nadřízeného se odvíjí celková atmosféra na pracovišti, 

motivovanost pracovníků a efektivnost práce. Do motivovanosti pracovníků k vykonávané 

práci se také promítají následující faktory: osobní situace, potřeba seberealizace, potřeba 

uznání, akceptace stanovených cílů, víra v realizovatelnost cílů. Na pracovišti působí stres 

hlavně nedostatečná komunikace, neřešení existujících problémů nebo špatné rozdělení 

práce. Při snaze o duševní zdraví zaměstnanců by se mělo dbát o prevenci duševních a 

tělesných poruch, dbát o sociální vztahy na pracovišti, udržovat spokojenost a 

motivovanost zaměstnanců a sledovat pracovní výkon (Kulíšek, 2004). 

Práce ve vězeňství je spojena s mnohými stresory. Uvádím některé z nich: práce 

s těžce přizpůsobitelnými vězni, agrese mezi odsouzenými, špína, hluk, mezilidské 

problémy, práce na směny, malý pocit uznání ze strany společnosti, časový tlak, malý 

počet zaměstnanců na danou pozici, míra zodpovědnosti neodpovídá možnosti rozhodovat, 

nutnost rozhodovat při neúplnosti informací, rozpor mezi přípravou na povolání a realitou, 

a to hlavně u mladých zaměstnanců a mnohé další (Pec, 2004). Práce ve vězeňství je tedy 

fyzicky i psychicky náročná a ohrožující zdraví jedince. Je to dáno nejen individuálními 

charakteristikami osobnosti, ale i charakteristikami prostředí, ve kterém pracují. Dozorci 

jsou ohroženi přepracovaností, nízkou mírou kontroly nad vězni, vystavení agresi vězňů, 

přeplněnosti věznic, nízkou autonomií a autoritou, stupněm zabezpečení věznice. Důležitá 

je také podpora kolegů a supervize (Steiner & Wooldredge, 2015). 
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Při většině pracovních činnostech jsou příslušníci vystaveni stresu a zátěži. Je na ně 

kladen časový tlak, jsou vystavováni neobvyklým situacím, neustále se musí kontrolovat, 

být ostražití, stále koncentrovat pozornost, schopnost rychlého rozhodování, řešení 

problémových situací, odolnost vůči frustrujícím situacím. Rizikovými faktory pro vznik 

stresu je hlavně hluk, práce na směny, agrese u obviněných a odsouzených, konflikty mezi 

zaměstnanci, nároky týmové práce, vysoká zodpovědnost, absence ocenění a zpětné vazby, 

nevyhovující technické a hygienické zázemí věznic, neocenění ze strany společnosti a 

vyšší riziko ohrožení života (Šnáblová, 2009).  

Stres z práce může mít mnoho negativních důsledků, například psychické problémy, 

nespokojenost v práci, zneužívání drog nebo alkoholu, snížený pracovní výkon (Steiner & 

Wooldredge, 2015). Stres v tomto povolání vede také k mnoha zdravotním komplikacím, 

například ischemická choroba srdce, vředové nemoci, hypertenze a další, třeba alergie atd. 

(Křivohlavý, 1994). 

Neúspěšné zvládnutí stresu vede často k inklinaci k alkoholu, drogám, tabáku. 

Dlouhodobý stres může vést až k duševním poruchám. Nejčastěji neurotického typu, 

projevující se neurastenií, depresemi, hypochondrií, anxiozitou, obsese (Kopp, Kačáni, 

Pšenko & Zimmermannová, 2004). 

Ředitel Věznice Karviná v jednom rozhovoru sdělil, že vězni v dnešní době 

nerespektují nic a nikoho, nemají žádné pracovní návyky či dovednosti, což se projevuje 

potom i v práci s nimi. Co se týče personálu, lidé jsou si čím dál více vzdálenější. 

Poukazují na chyby druhých, píšou anonymy, stížnosti, vyvolávají spory mezi sebou 

navzájem. Vězni pak dovedou rychle vycítit slabiny personálu a využít je proti nim. Často 

tak získají mezi personálem někoho k pronesení nepovolených věcí a ke spolupráci. Práce 

ve vězeňském systému je náročná, lidé jsou stále pod tlakem, práci v tomto sektoru lidé 

neuznávají a neoceňují (Vězeňská služba ČR, 2013). 

Vyskytuje se zde mnoho dalších stresorů, které uvězněného jedince ovlivňují a tím 

pádem ovlivňují i práci nejen dozorců s nimi. Jedním ze stresujících faktorů bývá třeba 

materiální a technické zázemí věznic. Rozhodujícím pro osobní pohodu je rovněž i složení 

vězňů (náboženské, etnické, věkové) (Sochůrek, 2007). Například v rámci výzkumného 

projektu Islám v ČR: etablování muslimů ve veřejném prostoru, který realizovala 

SocioFactor s.r.o s Univerzitou Palackého v Olomouci, se zaměřili na muslimy ve 

vězeňském systému. Dotazníky vyplňovali ředitelé věznic a zaměstnanci věznice, mezi 

kterými byli vychovatelé, psychologové, koordinátoři pro zacházení s odsouzenými atd. 

Vyskytuje se zde ze strany vězňů požadavek specifické stravy, specifika při zdravotní péči 



32 

a při osobní prohlídce, specifické služby (ranní a večerní modlitby, modlitební kobereček, 

korán). Je ovšem nutné ověřovat opravdové náboženské vyznání a pouhou touhu po jiném 

zacházení, ubytování či stravě u nemuslimů. Náboženské vyznání je testováno personálem. 

Dochází i ke konverzi vlivem cizince nebo autoritativnějšího vězně. S tímto vším se musejí 

nejen dozorci vypořádávat a přistupovat k vězňům specificky, hlídat i vztahy k ostatním 

vězňům jiných náboženských vyznání a jich zase k muslimům, často to vyústí i v nějakou 

formu agrese (Demelová, Čermáková, Linhartová & Janků, 2015).  

Častá je vzájemná demoralizace vězňů, přerušení a zhoršení vztahů v rodině, 

následná sociální stigmatizace a rozvoj komplexu méněcennosti, rostoucí zadluženost a 

zkušenost s homosexuálními styky. Člověk ztratí kontakt s blízkými, mnohdy jej rodina 

sama ukončí a jedinec nachází zázemí pouze ve známostech z věznice (Hendrych, 2010). 

Další, na čem závisí je, zda člověk přechází do věznice z vazby nebo ihned. Pokud je 

nejdříve ve vazbě, má čas se pomalu adaptovat a není do situace vržen přímo (Raszková & 

Hoferková, 2014). Člověk ve stresu se pak projevuje specificky v chování, emocích. Je 

podrážděný, agresivní, úzkostný, vyhýbavý. To vše má pak rovněž vliv na stres dozorců. 

Tyto problémy mohou v důsledku vyústit v sebepoškozování nebo sebevražedné 

pokusy vězňů. Parasuicidium je ale nezřídka také způsob, jak se pomstít personálu, rodině 

nebo se vyhnout blížícímu se soudu. Nejde tedy většinou o patologii, ale o účelové jednání. 

Automutilace podobně jako parasuicidium má za úkol nátlak na personál věznice či rodinu, 

snaží se unikat do nemoci (chtějí se dostat na ošetřovnu, změnu cely), ale samozřejmě se 

může jednat i o závažnější případ, a to jako způsob odstranění psychické tenze (Sochůrek, 

2007). Možností je i polykání různých předmětů, například nůžky, žiletky nebo drátky, a to 

i za cenu ohrožení vlastního života (Malá, 2003). Mezi častou reakci na nesplnění 

požadavků odsouzených patří i odmítání stravy, často konaný hromadně (Sochůrek, 2007). 

Atmosféru ve věznici tvoří postoje, hodnoty a chování spoluvězňů. Stejně tak, co se týče 

počtu vězňů ve věznici a na cele, pokud je jich moc, nelze dobře pracovat se skupinovou 

dynamikou a působit pozitivně na „převýchovu“. Je zde díky dlouhodobému stresovému 

působení velké riziko duševních chorob, nejvíce antisociální poruchy a psychózy. Mezi 

další nejčastější poruchy vyskytující se ve výkonu trestu odnětí svobody patří abnormální 

reakce, jako jsou vazbové reakce (účelové, nevědomé reakce, jejichž cílem je dosáhnout 

nějakých výhod), nejznámější je Ganserův syndrom (vyšetřovaný odpovídá absurdně, 

nesprávně), puerilizmus (infantilní chování), pseudodemence (chová se podle své 

představy duševně nemocného). Dle MKN se tyto poruchy zařazují pod disociativní 

poruchy. Potom jsou mezi vězni ti, kteří často simulují duševní nemoci, nejčastěji 
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schizofrenii, ztrátu paměti, ze somatických nemocí bolest břicha, astma a epilepsii 

(Heretik, 2004). 
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5 Péče o zaměstnance VS 

Práce zaměstnanců VS ČR je velmi náročná, působí na ně mnoho stresových faktorů a 

nepříznivé podmínky. Proto je nutná regenerace pracovní síly pro bezchybný výkon 

profese. Zde uvádím možnosti péče o zaměstnance VS ČR. 

 

Psychologické pracoviště VS ČR 

Zaměstnanci VS ČR mají také možnost využít služeb Psychologického pracoviště 

VS. Byla zřízena tři samostatná oddělená pracoviště, a to v Olomouci, Brně a Praze. 

Poskytují prevenci, psychohygienu, terapii, poradenství, outplacement, kurzy a krizovou 

intervenci. Služby poskytuje i rodinám zaměstnanců. K dispozici je i internetové 

poradenství a anonymní krizová linka (Šperlichová, 2013).  

 

Preventivní rehabilitace příslušníka VS ČR 

Příslušník VS má nárok na preventivní rehabilitaci, pokud v kalendářním roce 

dosáhne věku nejméně 40 let, a alespoň po dobu 15 let vykonával službu zdraví škodlivou 

nebo zvlášť obtížnou, je starší 45 let, má oslabené zdraví a doporučí to lékařská komise. 

Naopak preventivní rehabilitaci nelze poskytnout příslušníkům, kteří požádali o uvolnění 

ze služebního poměru nebo bylo rozhodnuto o jeho propuštění ze služebního poměru, dále 

v prvním roce služby, příslušníkovi, kterému byla poskytnuta lázeňská péče nebo u něhož 

to vylučuje zdravotní stav. Preventivní rehabilitace je poskytována ve formě aktivního 

odpočinku v zotavovnách, lázeňského léčení v lázeňských ústavech, popř. ve vlastních 

zařízeních (Tomek & Nový, 2006, str. 244) 

 

Zotavovny 

V současné době je pro zaměstnance VS ČR k dispozici Zotavovna Praha, 

Zotavovna Přední Labská u Špindlerova Mlýna a Zotavovna Pracov u Tábora. Kromě toho 

má řada věznic své vlastní rekreační objekty. Zotavovny nabízí wellness, relaxační služby, 

turistické lodě, dětský koutek a další služby (Vězeňská služba ČR, 2013). 

 

Jazykové vzdělávání 

Pro ty zaměstnance, kteří v zaměstnání potřebují aktivní používání cizího jazyka, 

pořádá Akademie VS ČR specializační kurz Angličtina pro penitenciární praxi. Kurz končí 
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praktickou zkouškou před mezinárodní komisí. Učí se zde odborné výrazy a fráze pro 

prezentaci organizační jednotky, jak podat nejdůležitější informace o českém vězeňském 

systému a prezentovat jejich mateřskou věznici (Prudlová, 2016). 

 

Péče o zaměstnance ve věznicích 

Péče může být zajišťována prostřednictvím Fondu kulturních a sociálních potřeb. 

Věznice pak poskytuje příspěvky na zahraniční rekreace, tematické zájezdy po kulturních 

památkách, kulturní a turistické zájezdy, na akce pro děti zaměstnanců, různé zájezdy, 

vstupenky na divadelní představení, muzikály, do plaveckého bazénu. V mnohých 

věznicích mají zaměstnanci k dispozici pro odpočinek třeba různá společenské zařízení, 

tenisový kurt, volejbalové hřiště, saunu, posilovnu, bazén, vířivku, tělocvičnu (Vězeňská 

služby ČR, 2008). Do některých věznic dokonce dochází masér, jehož služeb může využít 

každý zaměstnanec. V zimním období bývají k dispozici volné permanentky na vleky. 

Věznice organizují různé sportovní turnaje a soutěže (informace čerpány ze stránek 

www.vscr.cz). 

  

http://www.vscr.cz/
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6 Z dosavadních výzkumů této problematiky 

Podobné téma již zkoumal ve své diplomové práci Oldřich Vitoul (téma Syndrom 

vyhoření ve vazební věznici Olomouc). Jeho vzorek tvořily 4 skupiny zaměstnanců: justiční 

stráž, příslušníci oddílu výkonu vazby a trestu, občanští zaměstnanci v kontaktu s vězni a 

občanští zaměstnanci, kteří s vězni v kontaktu přímo nejsou. Cílem bylo porovnat míru 

ohrožení syndromem vyhoření u zaměstnanců, kteří pracují s vězni a kteří s nimi nepracují. 

Autor užil dotazníky: SV Henninga a Kellera (Syndrom vyhoření), SE (Osobnostní 

dotazník), ASQ (Dotazník atribučního stylu). V závěru je konstatováno, že příslušníci 

justiční stráže a u výkonu vazby a trestu mají větší náchylnost ke stresu a vyhoření, avšak 

ne na kritické hodnotě (Vitoul, 2011). 

Dále se podobné problematice věnovala Gabriela Kašpárková v bakalářské práci 

(téma Syndrom vyhoření u příslušníků justiční stráže ČR). Užit byl dotazník vytvořený 

autorkou. Porovnávala zde skupinu justiční stráže s pedagogy. Ve výsledku se mezi těmito 

skupinami neukázaly významné rozdíly, co se týče vyhoření a stresu, hlavně ale z důvodu 

mladých a nových zaměstnanců u justiční stráže užitého vzorku probandů (Kašpárková, 

2010). 

Jan Fišer psal bakalářskou práci s názvem Syndrom vyhoření, kde se ale zaměřil na 

pracovníky VS ČR ve Věznici Vinařice.  Využil zde dotazníku BM. Dotazovaní nespadali 

ani jeden do kritické kategorie. Potvrdilo se však, že s délkou praxe stoupá riziko vyhoření 

(Fišer, 2010). 

V jiném výzkumu se zkoumal management stresu u příslušníků vězeňské služby. 

Cekem bylo sledováno 50 zaměstnanců, 80 % mužů a 20 % žen. Respondenti byli ve věku 

mezi 20 a 55 lety. Typickým vzděláním v souboru je středoškolské vzdělání, pouze 8 % 

má vysokoškolské. Data byla posbírána pomocí sebeposuzujícího dotazníku Stress profile. 

Dotazník sleduje stres v oblastech, jako jsou zdraví, práce, finanční situace, rodina, 

společenské povinnosti, životní prostředí, dále zdravotní návyky, cvičení, odpočinek a 

další faktory. Co se týče výsledků, v položce Stres má 70 % sledovaných lidí T-skór nad 

kritickou hodnotou, 28 % v normě a 2 % jsou na tom velice dobře. Největší odchylky od 

normy byly pozorovány u položek Stres, Kognitivní nezdolnost, Psychická pohoda, 

Jídlo/výživa a ARC (Vápeníková, Štěpánová & Poušek, 2010).  

Šíma se zabýval popisem náročnosti profese příslušníků VS ČR ve Věznici Horní 

Slavkov. Zvolil dotazníkové šetření, kvantitativní výzkum. V práci není uveden název 

dotazníku, tudíž byl nejspíše použit dotazník vlastní. Celkem bylo vybráno 40 dotazníků. 
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Ve výsledku zjistil, že dozorci vnímají svou pozici jako rizikovou a psychicky náročnou. 

Důvodem je celodenní kontakt s odsouzenými, řešení vzniklých konfliktů mezi 

odsouzenými, řešení vyhrocených situací, do kterých se příslušníci strážní služby 

dostanou. Dozorci jsou navíc objekty verbální i fyzické agrese. Z průzkumu také 

vyplynulo, že příslušníci vnímali negativně snížení platu (Šíma, 2015). 

Byl realizován výzkum na míru stresu u příslušníků VS ČR. Výzkumný soubor se 

skládal ze 173 osob (141 mužů, 32 žen) ve věku 24-64 let z následujících věznic: Vazební 

věznice Olomouc, Vazební věznice Ostrava, Věznice Heřmanice, Věznice Rýnovice, 

Věznice Mírov, Věznice Valdice, Vazební věznice Pankrác, Vazební věznice Ruzyně, 

Věznice Pardubice a Věznice Světlá nad Sázavou. Byly sledovány následující pozice: 

vychovatelé, dozorci a administrativní pracovníci. Z metodologie byl použit dotazník osmi 

stavů (8 SQ) a Stress Profile. Největší míra stresu se z hlediska pohlaví projevila u žen, 

z hlediska věku u zaměstnanců starších 50 let, vzděláním SOU a z hlediska typu věznice, 

věznice s ostrahou. V závislosti na pozici ve věznici byly nejvíce ohroženou skupinou 

stresem vychovatelé (Doňková, 2012). 

Ze zahraničních výzkumů uvádím Misis a kol. Výzkum se soustředil na pracovní stres 

dozorců (Když jsem v práci mám často pocit napětí nebo nervózní; Moje práce je pro mě 

velmi frustrující; Existuje několik aspektů mé práce, které mě trápí; Jsem obvykle v klidu 

při práci; Nedomnívám se, že mám stresující zaměstnání; Můj pracovní úkol je horší než u 

jiných lidí, které znám). Bylo dotazováno 501 participantů, 57% mužů, 43% žen. Věk se 

pohyboval od 18 do 64 let. Jako statisticky významné se ukázaly být věk a pohlaví ve 

vztahu ke stresu. Mezi stresující podněty patřil rovněž menší zájem nadřízených, více 

konfliktů mezi kolegy. Dozorci, kteří viděli chovance jako zvládnutelné, měli nižší hladinu 

stresu (Misis, Kim, Cheeseman, Hogan & Lambert, 2013).  

Jiná studie zkoumala 100 příslušníků dozoru v mužské věznici v Anglii. Dotazníky 

bylo zkoumáno vnímání fyzického zdraví (SF 36 II), sociální opory (SOS), sociální opory 

ve věznici (PSSS) a psychický distres (GHQ 12). Ve výsledku vyšlo, že vnímají svůj 

zdravotní stav jako celkově špatný v důsledku svého povolání a nejmenší sociální oporu 

vnímali ze strany vedení, což nejvíce souviselo s psychickým distresem (Harvey, 2014). 

Co se týče mé diplomové práce, budu řešit sice podobné téma jako výše zmíněná, ale 

v empirické části mám daleko větší a různorodější vzorek (7 věznic, 196 respondentů). Je 

zde tedy možné předejít problémům, se kterými se někteří výše zmínění autoři setkali při 

zpracovávání práce (pouze zaměstnanci jedné věznice/justiční stráže, noví zaměstnanci 
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v jejich vzorku (nezkušenost, mladí, zatím proto ne tak vystaveni dlouhodobějšímu stresu), 

postavení závěru na odpovědích jedné věznice/justiční stráže). 
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7 Metodologie 

V následujících podkapitolách popisuji výzkumný problém, cíle, výzkumný vzorek a 

použité metody. 

7.1 Výzkumný problém, cíl výzkumu a hypotézy 

Výzkumná studie se věnuje problému vzájemných souvislostí mezi vnímáním 

pracovní zátěže, mírou pocitu vyhoření a využíváním copingových strategií u souboru 

pracovníků ve vězeňském prostředí ve vazbě na jejich pracovní zařazení. 

Ve výzkumné části práce předpokládáme, že vnímání pracovní zátěže má souvislost 

s vnímáním pocitu vyhoření a na copingové strategie, které jedinec využívá. Dále se 

domníváme, že vnímání pracovní zátěže a míry pocitu vyhoření souvisí s délkou praxe ve 

věznici a se vzděláním. Uvažujeme rozdíl ve vnímání pracovní zátěže, mírou pocitu 

vyhoření a využívanými copingovými strategiemi mezi dozorci a strážnými. Také nás bude 

zajímat zjištění hlavních konkrétních stresorů v rámci tohoto povolání. 

Cíli práce je prozkoumání vztahů mezi výše uvedenými sledovanými proměnnými, 

srovnání zjištěných hodnot a analyzování rozdílů u skupin dozorců a strážných, a 

prozkoumání konkrétních stresorů, působících na pracovníky ve vězeňském prostředí. 

Dalšími cíli práce budou: 

• Profil souborů z hlediska míry vyhoření;  

• Profil stresorů;  

• Struktura dimenzí zvládání stresu; 

• Koreláty hlavních dimenzí IPSS, BM a SVF 78;  

• Koreláty hlavních dimenzí IPSS, BM, SVF 78 a vybraných sociodemografických 

proměnných, 

• Komparace mezi pracovníky dozoru a ostrahy ve vybraných proměnných. 

V návaznosti na stanovené cíle výzkumu budou řešeny následující výzkumné otázky 

a hypotézy: 

 

VO1: Jaké jsou vzájemné souvislosti mezi vnímáním pracovní zátěže, mírou pocitu 

vyhoření a využíváním copingových strategií? 

H1: Existuje signifikantní vztah mezi průměrným skóre ve vnímání pracovní zátěže a 

průměrným skóre míry pocitu vyhoření. 
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H2: Existuje signifikantní vztah mezi celkovým POZ a průměrným skóre ve vnímání 

pracovní zátěže. 

H3: Existuje signifikantní vztah mezi průměrným skóre ve vnímání zátěže a průměrným 

skóre subškály dotazníku SVF: Úniková tendence. 

H4: Existuje signifikantní vztah mezi celkovým POZ a průměrným skóre míry pocitu 

vyhoření. 

H5: Existuje signifikantní vztah mezi průměrným skóre míry pocitu vyhoření a 

průměrným skóre subškály dotazníku SVF: Rezignace. 

 

VO2: Jaké jsou vzájemné vztahy mezi vybranými demografickými charakteristikami 

respondentů a vnímáním pracovní zátěže, mírou pocitu vyhoření a využíváním 

copingových strategií? 

H6: Existuje vztah mezi vzděláním respondentů a celkovým POZ. 

H7: Existuje vztah mezi průměrnou délkou praxe ve věznici a celkovým POZ. 

 

VO3: Jaké jsou rozdíly ve vnímání pracovní zátěže, míře pocitu vyhoření a využívání 

copingových strategií v závislosti na pracovním zařazení respondentů? 

H8: Existuje signifikantní rozdíl v průměrném skóre ve vnímání pracovní zátěže mezi 

dozorci a strážnými. 

H9: Existuje signifikantní rozdíl v průměrné míře pocitu vyhoření mezi dozorci a 

strážnými. 

H10: Existuje signifikantní rozdíl ve využívání copingových strategií mezi dozorci a 

strážnými. 

 

VO4: Jaké jsou konkrétní pracovní stresory ve vnímání pracovní zátěže? 

 

7.2 Charakteristika výzkumného vzorku 

O účast na výzkumu bylo požádáno celkem sedm různých věznic v České republice, 

které s výzkumem souhlasily. Předem bylo domluveno, že název a umístění věznic budou 

v práci anonymní. Dotazníky vyplňovali hlavně příslušníci dozoru a ostrahy, ale zapojili se 

i další zaměstnanci, kteří přicházejí s vězněnými osobami do přímého styku. Vzorek byl 

vybrán záměrným výběrem přes instituci. Vedení věznic bylo požádáno o anonymní 

rozdání i vybrání dotazníků od zaměstnanců (př. do předem připravených boxů nebo 
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obálek), aby se eliminovat stres zaměstnanců z reakcí vedení věznice na jejich odpovědi 

dotaznících. O tomto postupu budou dopředu respondenti informováni, aby záměrně 

nezkreslovali své odpovědi. Dotazníky nebylo možné vyplňovat v rámci směny 

příslušníků, tudíž dotazníky vyplňovali ve volném čase. Dotazníky vyplňovali v pořadí: 

IPSS, SVF 78, BM. 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 196 respondentů, z toho 175 mužů a 20 žen. Průměrný 

věk byl 36,82 (SD 8,576), 159 respondentů mělo středoškolské vzdělání, 32 

vysokoškolské. Výzkumné skupiny tvořili dozorci (N = 78, prům. věk = 38,84, SD = 

8,583) a strážní (N = 103, prům. věk = 35,12, SD = 8,438), 15 respondentů představovalo 

zbývající personál nebo své pracovní zařazení nevyplnilo. 

7.3 Použité metody 

Pro výzkum byly použity dotazníky SVF 78 (Strategie zvládání stresu), BM (The 

Burnout Measuer) a IPSS (Inventář pracovního stresu, modifikace pro profesi pracovníka 

VS). 

 

Dotazník Strategie zvládání stresu SVF 78 

SVF 78 (Švancara, 2003) je vícedimenzionální sebepozorovací dotazník. Zachycuje 

individuální tendence a způsoby reagování na stres v zátěžových situacích. Dotazník 

zahrnuje dvě hlavní dimenze: pozitivní – POZ (dále se dělí na a) strategie podhodnocení a 

devalvace viny – POZ1, b) strategie odklonu – POZ2 a c) strategie kontroly – POZ3) a 

negativní – NEG, a 13 subškál. 

Administrace dotazníku trvá přibližně 10-15 minut. Dotazník obsahuje celkem 78 

otázek, hodnocených na 5bodové Likertově škále. Reliabilita dotazníku v rámci tohoto 

výzkumu dosahovala přijatelných hodnot ɑ = 0,63 - 0,932 (detailně viz Tab. 1). 

 

Dotazník míry vyhoření BM 

Sebediagnostický dotazník BM (The Burnout Measure – autoři A. Pines a E. Aronson) 

obsahuje 21 tvrzení, hodnocených na 7bodové Likertově škále („Nikdy“-„Vždy“). 

Dotazník sleduje tři aspekty syndromu vyhoření: pocit fyzického vyčerpání, pocit 

emocionálního vyčerpání a pocit duševního vyčerpání. Výsledné skóre ukazuje na míru 

psychického vyhoření (Křivohlavý, 1998): 
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BM = 2 nebo méně  dobrý výsledek 

BM = 2 – 3    uspokojivý výsledek  

BM = 3 – 4    potencionální ohrožení 

BM = 4 – 5    přítomnost psychického vyčerpání 

BM více než 5   havarijní signál (vhodná terapeutická pomoc) 

Reliabilita dotazníku v rámci tohoto výzkumu byla ɑ = 0,851. 

 

Inventář pracovního stresu IPSS 

Použitý Inventář pracovního stresu představuje modifikovanou verzi původního 

nástroje C. D. Spielberga, upravenou doc. Vtípilem pro profesi příslušníka vězeňské služby 

(Vtípil, 2015). Dotazník zahrnuje 27 otázek, hodnocených na 9bodové Likertově škále. 

Reliabilita dotazníku v rámci tohoto výzkumu byla ɑ = 0,936. 

 

 

Data byla zpracována v programu SPSS 24. Při vyhodnocení byly použity nástroje 

deskriptivní statistiky, korelační a regresní analýzy, t-test a MANOVA (Pillai Trace). 

Ověření základních charakteristik dat prokázalo přijatelně normální rozložení, i 

homogenitu rozptylů pro test MANOVA. Vyhodnocení podmínek pro regresní analýzu 

ukázalo uspokojivou kolinearitu (Tolerance: 0,649-1,00, VIF: 1,00-1,540) i nezávislost 

reziduí (Durbin-Watson = 1,701-2,139). 
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8 Výsledky 

V této části diplomové práce prezentuji výsledky výzkumné studie včetně tabulek a 

vyjadřuji se k výzkumným otázkám a hypotézám, které jsme si stanovili pro tuto 

diplomovou práci. 

V první výzkumné otázce jsme se zabývali tématem vzájemné souvislosti mezi 

vnímáním pracovní zátěže, mírou pocitu vyhoření a využívání copingových strategií.  

Chtěli jsme zjistit, zda je vztah mezi vnímáním pracovní zátěže a mírou pocitu 

vyhoření. Byla použita korelační analýza dotazníků. Dále jsme chtěli detailněji prozkoumat 

souvislosti mezi používanými copingovými strategiemi a mírou pocitu vyhoření/vnímáním 

pracovní zátěže. Proto jsme aplikovali vícenásobnou lineární regresi (metodou Stepwise) 

s hodnotami dotazníků IPSS a BM jako závislými proměnnými a hodnotami dotazníku 

SVF a některými demografickými proměnnými jako nezávislými proměnnými. Analýzy 

jsme provedli zvlášť pro skupinu dozorců a strážných. 

Nejdříve jsme analyzovali souvislosti u závisle proměnné vnímání pracovní zátěže 

(viz Tab. 1). 

 
Tab 1: Vícenásobná regresní analýza vnímání pracovní zátěže  

 

 R2 
Adj. 

R2 

Změna 

R2 
F P gradient t P 

Dozorci 0,214 0,182  6,630 0,001    

SVF12   0,098   0,445 3,958 <0,001 

SVF1   0,062   0,346 3,056 0,003 

SVF2   0,054   -0,260 -2,239 0,028 

         

Strážní         

SVF11 0,068 0,059  7,261 0,008 0,261 2,695 0,008 
 

Legenda: SVF1: Podhodnocení, SVF2: Odmítání viny, SVF11: Perseverace, SVF12: Rezignace 

 

Potvrdil se vztah mezi vnímáním pracovní zátěže a mírou pocitu vyhoření: r = 

0,396, r2 = 0,15, model vysvětluje 15 % variance ve vnímání pracovní zátěže a míry 

pocitu vyhoření (viz Tab. 3). Neprokázal se vztah mezi celkovým POZ a vnímáním 

pracovní zátěže. Mezi průměrným skóre ve vnímání pracovní zátěže a subškálou 

Únikové tendence je signifikantní vztah, i když slabý: r =0,185, r2 = 0,034, model 

vysvětluje 3 % variance mezi vnímáním pracovní zátěže a subškálou Únikové tendence. 

Výsledky dále ukázaly (viz Tab. 1), že signifikantní model (F (3, 73) = 6,630, p = 
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0,001) vysvětluje 18 % variance ve vnímání pracovní zátěže u dozorců (Adj. R2 = 

0,182). Největší souvislost s vnímáním pracovní zátěže u této skupiny mají copingové 

strategie Rezignace, Podhodnocení a Odmítání viny. Druhý signifikantní model (F(1, 

99) = 7,261, p = 0,008) vysvětluje 6 % variance ve vnímání pracovní zátěže u strážných 

(Adj. R2 = 0,059). Největší souvislost s vnímáním pracovní zátěže má zde copingová 

strategie Perseverace.  

Z dalších významných korelací, je zde obecně největší souvislost mezi průměrným 

skóre ve vnímání pracovní zátěže a negativními strategiemi (r = 0,226, r2 = 0,06), dále 

se subškálou Perseverace (r = 0,223, r2 = 0,05). 

V dalším kroku jsme se zaměřili na regresní analýzu pocitu vyhoření (viz Tab. 2). 

 

Tab 2: Vícenásobná regresní analýza pocitu vyhoření 

 

 R2 Adj. R2 
Změna 

R2 
F P gradient T P 

Dozorci 0,447 0,424  19,678 < 0,001    

SVF12   0,360   0,220 2,227 0,029 

SVF3   0,049   0,625 5,787 < 0,001 

SVF11   0,038   -0,268 -2,699 0,009 

         

Strážní         

 0,541 0,527  38,104 < 0,001    

SVF12   0,479   0,597 7,916 < 0,001 

Délka 

praxe 
  0,043   0,218 3,107 0,002 

SVF7   0,019   -0,148 -1,996 0,049 
 

Legenda: SVF3: Odklon, SVF7: Pozitivní sebeinstrukce, SVF11: Perseverace, SVF12: Rezignace 

 

Neprokázal se vztah mezi celkovým POZ a mírou pocitu vyhoření. Mezi 

průměrným skóre míry pocitu vyhoření a subškálou Rezignace je signifikantní vztah: r = 

0,655, r2 = 0,429, model vysvětluje 43 % variance. Výsledky ukázaly, že první 

signifikantní model (F(3, 73) = 19,678, p < 0,001) vysvětluje 42% variance míry pocitu 

vyhoření u dozorců (Adj. R2 = 0,424). Největší souvislost s pocitem vyhoření u dozorců 

mají copingové strategie Rezignace, Odklon a Perseverace. Druhý signifikantní model (F 

(3, 97) = 38,104, p < 0,001) vysvětluje 53% variance míry pocitu vyhoření u strážných 

(Adj. R2 = 0,527). Největší souvislost s pocitem vyhoření u strážných mají copingové 

strategie Rezignace a Pozitivní sebeinstrukce a k tomu délka praxe. Z dalších výsledků je 

patrná silná korelace mezi průměrnou mírou pocitu vyhoření a negativními strategiemi (r = 
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0,619, r2 = 0,38). Dále kromě již zmíněné subškály SVF 78: Perseverace (r = 0,497, r2 = 

0,25) má s průměrnou mírou pocitu vyhoření souvislost také subškála Únikové tendence (r 

= 0,494, r2 = 0,24). 
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Tab 3: Korelace dotazníků IPSS, BM a SVF 

 

Legenda: IPSS: Vnímání pracovní zátěže, BM: Pocit vyhoření, SVF POZ: Pozitivní strategie, SVF NEG: Negativní strategie, SVF POZ1: Strategie podhodnocení a 

devalvace viny, SVF POZ2: Strategie odklonu, SVF POZ3: Strategie kontroly, SVF1: Podhodnocení, SVF2: Odmítání viny, SVF3: Odklon, SVF4: Náhradní uspokojení, 

SVF5: Kontrola situace, SVF6: Kontrola reakcí, SVF7: Pozitivní sebeinstrukce, SVF8: Potřeba sociální opory, SVF9: Vyhýbání se, SVF10: Úniková tendence, SVF11: 

Perseverace, SVF12: Rezignace, SVF13: Sebeobviňování 
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Tab 4: Korelace demografických proměnných a dotazníků IPSS, BM a SVF 

 

Legenda: IPSS: Vnímání pracovní zátěže, BM: Pocit vyhoření, SVF POZ: Pozitivní strategie, SVF NEG: Negativní strategie, SVF POZ1: Strategie podhodnocení a 

devalvace viny, SVF POZ2: Strategie odklonu, SVF POZ3: Strategie kontroly, SVF1: Podhodnocení, SVF2: Odmítání viny, SVF3: Odklon, SVF4: Náhradní uspokojení, 

SVF5: Kontrola situace, SVF6: Kontrola reakcí, SVF7: Pozitivní sebeinstrukce, SVF8: Potřeba sociální opory, SVF9: Vyhýbání se, SVF10: Úniková tendence, SVF11: 

Perseverace,SVF12:Rezignace,SVF13:Sebeobviňování
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V rámci druhé výzkumné otázky jsme se věnovali otázce vztahu demografických 

proměnných a proměnných z použitých dotazníků. Korelační analýza (viz Tab. 4) ukázala 

obecně minimální množství signifikantních vztahů mezi hodnotami z dotazníků a 

demografickými proměnnými. Předpoklad ze šesté hypotézy (H6) o vztahu mezi 

vzděláním a celkovým POZ se zamítl. Hypotéza číslo sedm (H7) byla rovněž zamítnuta, 

většina vztahů byla nesignifikantních, s výjimkou pocitu vyhoření (r = 0,203, r2 = 0,04) a 

subškály dotazníku SVF: Perseverace (r = 0,202, r2 = 0,04). Dále je patrná souvislost věku 

a subškály Perseverace (r = 0,211, r2 = 0,05). 

 

Tématem třetí výzkumné otázky byla analýza rozdílů mezi dozorci a strážnými ve 

sledovaných proměnných. V kontextu vnímání pracovní zátěže potvrdil nezávislý t-test 

(viz Tab. 5), že dozorci vnímají větší pracovní zátěž než strážní, t (179) = 3,737, p < 0,001, 

což představuje středně velký efekt, d = 0,56. 

V rámci pocitu vyhoření se neprokázal signifikantní rozdíl mezi dozorci a 

strážnými, t (179) = 0,269, p = 0,788. 

Pro analýzu rozdílů v používání copingových strategií jsme použili test MANOVA 

(viz Tab. 5). Analýza ukázala, že mezi dozorci a strážnými neexistuje signifikantní 

multivariační rozdíl: V = 0,050, F (13, 167) = 0,675, p = 0,785. Jednorozměrná one-way 

ANOVA ukázala signifikantní efekt u strategie Odklonu: F (1, 179) = 4,628, p = 0,033, d = 

0,16 (malý efekt). 

Z hypotéz k této výzkumné otázce se potvrdila pouze osmá hypotéza (H8) o 

rozdílech ve vnímání pracovního stresu. Rozdíly v průměrné míře pocitu vyhoření se 

neprokázaly (H9), stejně jako ve využívání copingových strategií (H10) – multivariační 

efekt byl nesignifikantní, univariační rozdíly se projevily pouze v rámci jedné subškály. 

 
Tab.5: Průměrné hodnoty, směrodatné odchylky, normy a reliabilita dotazníků pro jednotlivé skupiny 

respondentů a celý soubor 

 

 Dozorci Strážní Celkem Norma ɑ 

 M SD M SD M SD M SD  

IPSS 140,53 32,16 121,50 35,17 129,40 35,06   0,94 

BM 28,10 8,44 27,72 10,07 27,80 9,30   0,85 

SVF 1 13,10 3,96 13,23 4,18 13,16 4,00 9,48 4,44 0,80 

SVF 2 10,96 4,32 11,73 3,74 11,42 3,95 10,71 3,74 0,75 
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SVF 3 11,36 4,25 12,59 3,46 12,16 3,85 11,83 3,66 0,70 

SVF 4 9,92 5,11 10,70 4,44 10,45 4,70 8,91 4,69 0,82 

SVF 5 16,31 4,19 15,93 4,11 16,12 4,06 16,78 3,73 0,81 

SVF 6 15,67 3,42 15,58 3,25 15,71 3,27 15,41 4,00 0,63 

SVF 7 15,95 3,79 15,51 4,17 15,82 3,96 16,37 3,97 0,77 

SVF 8 11,71 4,12 12,23 4,26 12,20 4,21 12,89 5,22 0,83 

SVF 9 13,10 4,73 13,87 4,39 13,58 4,61 11,97 4,71 0,84 

SVF 10 7,71 3,63 8,18 3,91 8,13 3,89 8,24 4,70 0,75 

SVF 11 9,23 4,71 9,30 5,42 9,41 5,20 15,13 5,67 0,91 

SVF 12 6,48 3,89 6,97 4,32 6,77 4,12 8,04 4,36 0,84 

SVF 13 8,17 3,99 8,47 4,54 8,38 4,30 10,64 4,17 0,82 

SVF 

POZ 
13,33 2,67 13,61 2,64 13,55 2,63 12,22 2,32 0,90 

SVF 

POZ1 
12,03 3,33 12,48 3,43 12,29 3,31 10,09 3,47 0,81 

SVF 

POZ2 
10,64 4,11 11,65 3,33 11,31 3,70 10,37 3,59 0,83 

SVF 

POZ3 
15,98 3,37 15,68 3,39 15,89 3,33 16,19 3,24 0,89 

SVF 

NEG 
7,90 3,27 8,23 3,90 8,17 3,67 10,52 3,86 0,93 

 

Legenda: IPSS: Vnímání pracovní zátěže, BM: Pocit vyhoření, SVF POZ: Pozitivní strategie, SVF NEG: 

Negativní strategie, SVF POZ1: Strategie podhodnocení a devalvace viny, SVF POZ2: Strategie odklonu, 

SVF POZ3: Strategie kontroly, SVF1: Podhodnocení, SVF2: Odmítání viny, SVF3: Odklon, SVF4: Náhradní 

uspokojení, SVF5: Kontrola situace, SVF6: Kontrola reakcí, SVF7: Pozitivní sebeinstrukce, SVF8: Potřeba 

sociální opory, SVF9: Vyhýbání se, SVF10: Úniková tendence, SVF11: Perseverace, SVF12: Rezignace, 

SVF13: Sebeobviňování 

 

V poslední výzkumné otázce jsme zjišťovali konkrétní pracovní stresory ve 

vnímání pracovní zátěže. Použili jsme položkovou analýzu (viz Tab. 6). Nejvíce stresující 

bylo pro zaměstnance dle vyplněných dotazníků: Nedostačující počet příslušníků VS, 

Neodpovídající služební příjem, Přetíženost ve službě a Nadměrná administrativa. 

 

Tab 6: Položková analýza IPSS 

 

  Průměr SD Modus 

Nedostačující počet příslušníků VS 6,88 2,09 9 

Neodpovídající služební příjem 6,11 2,11 7 

Přetíženost ve službě 5,47 2,00 5 

Nadměrná administrativa 5,46 2,22 5 

Neobjektivní posuzování vykonávané práce 5,35 2,19 7 

Neodpovídající způsob jednání nadřízených 5,20 2,16 5 

Nedokonalá organizace výkonu služby 5,17 2,15 5 

Nejasná perspektiva profesního růstu  5,05 2,36 5 

Nedokonalé předpisy pro výkon služby 5,02 2,19 5 
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Nezájem nadřízených řešit problémy 4,97 2,21 5 

Snížené možnosti funkčního postupu 4,93 2,28 5 

Nedostatek času tráveného s rodinou 4,90 2,21 5 

Nedostatečné zabezpečení služby (materiální) 4,89 2,04 3 

Malé oprávnění samostatně se rozhodovat 4,84 2,04 5 

Neuznávání profese veřejností 4,72 2,51 5 

Pocit ohrožení zdraví či života  4,71 2,09 5 

Odborné chybování nadřízených 4,65 2,18 5 

Narušené vztahy mezi příslušníky VS 4,64 2,19 5 

Přidělení nepříjemných povinností 4,48 1,79 5 

Nedostatečné sociální jistoty povolání 4,42 2,02 5 

Nedostatek indiv. přístupu nadřízených  4,42 2,34 5 

Nesprávně orientovaný výcvik a vzdělávání 4,35 1,95 5 

Málo času na rozhodování 4,29 1,89 5 

Nepříznivé pracovní prostředí 4,15 2,15 5 

Konflikty se spolupracovníky 3,75 2,07 3 

Nedostatek času k osobní přípravě  3,40 1,81 3 

Nadměrné trávení času na výcviku 3,17 1,79 3 
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8.1 K platnosti hypotéz vs. odpovědi na výzkumné otázky 

Pro výzkumnou část práce jsme si stanovili následující hypotézy: 

H1: Existuje signifikantní vztah mezi průměrným skóre ve vnímání pracovní zátěže a 

průměrným skóre míry pocitu vyhoření. 

Korelační analýzou se potvrdil vztah mezi průměrným skóre ve vnímání pracovní 

zátěže a průměrným skóre míry pocitu vyhoření. Hypotéza se přijímá. 

 

H2: Existuje signifikantní vztah mezi celkovým POZ a průměrným skóre ve vnímání 

pracovní zátěže. 

Vztah mezi celkovým POZ a průměrným skóre ve vnímání pracovní zátěže se 

nepotvrdil. Hypotéza se zamítá. 

 

H3: Existuje signifikantní vztah mezi průměrným skóre ve vnímání zátěže a průměrným 

skóre subškály dotazníku SVF: Úniková tendence. 

Ano, potvrdil se vztah mezi průměrným skóre ve vnímání zátěže a průměrným 

skóre subškály Úniková tendence. Hypotéza se přijímá. 

 

H4: Existuje signifikantní vztah mezi celkovým POZ a průměrným skóre míry pocitu 

vyhoření. 

Vztah mezi celkovým POZ a průměrným skóre míry pocitu vyhoření se nepotvrdil. 

Hypotéza se zamítá. 

 

H5: Existuje signifikantní vztah mezi průměrným skóre míry pocitu vyhoření a 

průměrným skóre subškály dotazníku SVF: Rezignace. 

Korelační analýzou se potvrdil vztah mezi průměrným skóre míry pocitu vyhoření a 

průměrným skóre subškály Rezignace. Hypotéza se přijímá. 

 

H6: Existuje vztah mezi vzděláním respondentů a celkovým POZ. 

Tato hypotéza se nepotvrdila. Hypotéza se zamítá.  

H7: Existuje vztah mezi délkou praxe ve věznici a celkovým POZ. 

Hypotéza o vztahu mezi délkou praxe a celkovým POZ se rovněž nepotvrdila, tudíž 

hypotézu zamítáme. 
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H8: Existuje signifikantní rozdíl v průměrném skóre ve vnímání pracovního stresu mezi 

dozorci a strážnými. 

Nezávislý t-test tuto hypotézu potvrdil, hypotézu přijímáme. 

 

H9: Existuje signifikantní rozdíl v průměrné míře pocitu vyhoření mezi dozorci a 

strážnými. 

V rámci pocitu vyhoření se neprokázal signifikantní rozdíl mezi dozorci a 

strážnými. Hypotézu zamítáme. 

 

H10: Existuje signifikantní rozdíl ve využívání copingových strategií mezi dozorci a 

strážnými. 

Test MANOVA nepotvrdil rozdíl ve využívání copingových strategií mezi dozorci a 

strážnými. Hypotéza se zamítá. 

 

Stanovili jsme si také následující výzkumné otázky: 

VO1: Jaké jsou vzájemné souvislosti mezi vnímáním pracovní zátěže, mírou pocitu 

vyhoření a využíváním copingových strategií? 

Existuje vztah mezi vnímáním pracovní zátěže a mírou pocitu vyhoření. Největší 

souvislost s vnímáním pracovní zátěže mají copingové strategie Rezignace, Podhodnocení 

a Odmítání viny u dozorců a copingová strategie Perseverace u strážných. Největší 

souvislost s pocitem vyhoření mají copingové strategie Rezignace, Odklon a Perseverace u 

dozorců a copingové strategie Rezignace a Pozitivní sebeinstrukce a k tomu délka praxe u 

strážných. Z dalších významných korelací, je zde obecně největší souvislost mezi 

průměrným skóre ve vnímání pracovní zátěže a negativními strategiemi, dále je patrná 

silná korelace mezi průměrnou mírou pocitu vyhoření a negativními strategiemi, 

subškálami dotazníku SVF 78: Perseverace a Únikové tendence. 

 

VO2: Jaké jsou vzájemné vztahy mezi vybranými demografickými charakteristikami 

respondentů a vnímáním pracovní zátěže, mírou pocitu vyhoření a využíváním copingových 

strategií? 

Je minimální množství signifikantních vztahů mezi hodnotami z dotazníků a 

demografickými proměnnými. Je zde ale souvislost délky praxe ve věznici s průměrnou 
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mírou pocitu vyhoření a subškálou dotazníku SVF 78: Perseverace. Dále je patrná 

souvislost věku a subškály dotazníku SVF 78: Perseverace. 

 

VO3: Jaké jsou rozdíly ve vnímání pracovní zátěže, míře pocitu vyhoření a využívání 

copingových strategií v závislosti na pracovním zařazení respondentů? 

V kontextu vnímání pracovní zátěže je rozdíl ve vnímání pracovní zátěže mezi 

dozorci a strážnými (více vnímají pracovní zátěž dozorci). U míry pocitu vyhoření a 

v užívání copingových strategií není rozdíl mezi dozorci a strážnými. 

 

VO4: Jaké jsou konkrétní pracovní stresory ve vnímání pracovní zátěže? 

Nejvíce stresující bylo pro zaměstnance dle vyplněných dotazníků: Nedostačující 

počet příslušníků VS, Neodpovídající služební příjem, Přetíženost ve službě a Nadměrná 

administrativa. 
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9 Diskuze 

V této magisterské diplomové práci jsme se zabývali mírou ohrožení příslušníků 

vězeňské služby syndromem vyhoření a hlavními stresory tohoto povolání. Problematika 

stresu a vyhoření je ve vězeňském prostředí stále aktuálním tématem. V prostředí věznice 

člověk v podstatě každý den zažívá nejrůznější podmínky a situace vyvolávající stres. 

Příslušníci VS ČR se setkávají nejen se stresory ze strany odsouzených, ale i se stresory 

vycházejícími ze vztahů mezi nimi navzájem, ze strany vedení, podmínek pracoviště a 

pracovních úkolů. Veškerý stres má potom vliv na osobnost jedince, na vztahy k okolí a 

jejich přístup ke své práci. 

Cílem práce byla analýza vzájemných souvislostí mezi vnímáním pracovní zátěže, 

mírou pocitu vyhoření a využíváním copingových strategií u souboru pracovníků ve 

vězeňském prostředí ve vazbě na jejich pracovní zařazení.  

K výzkumu byly použity dotazníky SVF 78 (Strategie zvládání stresu), BM (The 

Burnout Measuer) a IPSS (Inventář pracovního stresu, modifikace pro profesi pracovníka 

VS). Výzkumu se zúčastnilo celkem 196 respondentů, z toho 175 mužů a 20 žen. 

Průměrný věk byl 36,82 (SD 8,576), 159 respondentů mělo středoškolské vzdělání, 32 

vysokoškolské. Výzkumné skupiny tvořili dozorci (N = 78, prům. věk = 38,84, SD = 

8,583) a strážní (N = 103, prům. věk = 35,12, SD = 8,438), 15 respondentů představovalo 

zbývající personál nebo své pracovní zařazení nevyplnilo. Vzorek byl vybrán záměrným 

výběrem přes instituci. Výzkum byl anonymní, v práci není uveden název a umístění 

věznic. 

Ve výzkumné části jsme si stanovili celkem čtyři výzkumné otázky. První výzkumná 

otázka se ptala, jaké jsou vzájemné souvislosti mezi vnímáním pracovní zátěže, mírou 

pocitu vyhoření a využíváním copingových strategií. V rámci této první výzkumné otázky 

jsme formulovali pět hypotéz.  

V první hypotéze jsme se věnovali vztahu mezi průměrným skóre ve vnímání 

pracovní zátěže a průměrným skóre míry pocitu vyhoření. Hypotéza se přijala. Čím více 

pracovní zátěže zaměstnanec vnímá, tím větší náchylnost má tedy k syndromu vyhoření. 

Druhá hypotéza se zaměřovala na vztah mezi celkovým POZ a průměrným skóre ve 

vnímání pracovní zátěže. Tato hypotéza se zamítla. Vnímání pracovní zátěže patrně 

nesouvisí s adaptivními copingovými strategiemi.  

Třetí hypotéza zjišťovala vztah mezi průměrným skóre ve vnímání zátěže a 

průměrným skóre subškály dotazníku SVF: Úniková tendence. Hypotéza byla přijata, i 



55 

když vztah nebyl moc silný. Model vysvětluje 3 % variance mezi vnímáním pracovní 

zátěže a subškálou Únikové tendence. Čím více člověk vnímá pracovní zátěž v zaměstnání, 

tím spíše pociťuje tendenci vyváznout z této situace.  

Čtvrtá hypotéza se věnovala vztahu mezi celkovým POZ a průměrným skóre míry 

pocitu vyhoření. Hypotéza byla zamítnuta. Míra vyhoření zřejmě nesouvisí s adaptivními 

copingovými strategiemi.  

Hypotéza pět ověřovala, zda existuje vztah mezi průměrným skóre míry pocitu 

vyhoření a průměrným skóre subškály dotazníku SVF: Rezignace. Hypotéza byla přijata. 

Model vysvětluje 43 % variance. To ukazuje na to, že s pocitem vyhoření souvisí rezignace 

tedy pocit beznaděje a bezmocnosti, kdy jedinec vzdává další snažení. Tento předpoklad 

najdeme i v teorii této diplomové práce. 

 

Druhá výzkumná otázka se věnovala tomu, jaké jsou vzájemné vztahy mezi 

vybranými demografickými charakteristikami respondentů a vnímáním pracovní zátěže, 

mírou pocitu vyhoření a využíváním copingových strategií. V rámci této otázky byly 

stanoveny dvě hypotézy.  

Šestá hypotéza předpokládala vztah mezi vzděláním respondentů a celkovým POZ. 

Hypotéza se zamítla. Domníváme se tedy, že vzdělání zaměstnanců nemá souvislosti s 

využíváním adaptivních copingových strategií.  

Sedmá hypotéza ověřovala vztah mezi průměrnou délkou praxe ve věznici a 

celkovým POZ. Tato hypotéza byla rovněž zamítnuta. Není tedy zřejmě vztah mezi délkou 

praxe ve věznici a využíváním adaptivních copingových strategií. 

 

Třetí výzkumná otázka se zabývala tím, jaké jsou rozdíly ve vnímání pracovní 

zátěže, míře pocitu vyhoření a využívání copingových strategií v závislosti na pracovním 

zařazení respondentů. Stanoveny byly tři hypotézy.  

Osmá hypotéza předpokládala, že existuje rozdíl v průměrném skóre ve vnímání 

pracovní zátěže mezi dozorci a strážnými. Hypotéza se přijala. Na základě tohoto 

usuzujeme, že dozorci a strážní vnímají odlišnou míru pracovní zátěže v závislosti na 

druhu vykonávané činnosti, v čemž se dozorci a strážní svojí náplní práce liší.  

Devátá hypotéza zkoumala, zda je rozdíl v průměrné míře pocitu vyhoření mezi 

dozorci a strážnými. Zde se hypotéza zamítla. 

Desátá hypotéza zjišťovala, zda je obecně rozdíl ve využívání copingových strategií 

mezi dozorci a strážnými. Hypotéza byla zamítnuta. Analýza ukázala, že mezi dozorci a 
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strážnými neexistuje signifikantní multivariační rozdíl. Ale existuje signifikantní efekt u 

strategie Odklonu. Tato strategie zahrnuje jednak odvrácení zátěže a jednak tendenci 

navodit psychický stav zmírňující napětí.  

 

V rámci čtvrté výzkumné otázky jsme se ptali na konkrétní pracovní stresory ve 

vnímání pracovní zátěže. Jako nejvíce stresující se ukázaly být: Nedostačující počet 

příslušníků VS, Neodpovídající služební příjem, Přetíženost ve službě a Nadměrná 

administrativa. Bohužel tyto stresory zrovna nepatří mezi záležitosti, které by mohla sama 

daná věznice ovlivnit, což může vést k dalším problémům. Nicméně z ostatních 

významných výsledků položkové analýzy pracovních stresorů ve vězeňství, kromě výše 

zmíněných, spadaly do kategorie stresující střední míry: Neobjektivní posuzování 

vykonávané práce, Neodpovídající způsob jednání nadřízených a Nedokonalá organizace 

výkonu služby. S těmito stresory již sama věznice může dělat mnohé pro zlepšení. Jde tu o 

zlepšení komunikace mezi nadřízenými a podřízenými, průběžná motivace, možnost 

seberealizace, dobrá organizace práce (kdo co očekává, zpětná vazba, uznání příslušníku za 

jejich práci), úprava pracovních podmínek (uvolnění napětí, spolupráce, oproštění od 

přílišné byrokracie, úprava pracoviště). Jako nejméně stresující byly označeny následující 

položky: Konflikty se spolupracovníky, Nedostatek času k osobní přípravě a Nadměrné 

trávení času na výcviku. Z tohoto soudíme, že vesměs jsou na pracovišti dobré vztahy mezi 

spolupracovníky, výcvik a čas na přípravu příslušníci považují za adekvátní. Toto jsou 

faktory, které do jisté míry může věznice ovlivnit sama. 

 

Co se týče ostatních výsledků studie, mezi POZ a vnímáním pracovní zátěže není 

vztah. Nicméně z dalších významných korelací, je zde obecně největší souvislost mezi 

průměrným skóre ve vnímání pracovní zátěže, negativními strategiemi a subškálou 

Perseverace (oboje vysvětluje kolem 5 % variance). Čím více jedinec vnímá pracovní 

zátěž, tím více využívá negativní copingové strategie a perseveraci. Tudíž se domníváme, 

že neschopnost se myšlenkově odpoutat od zátěží a využívání negativních copingových 

strategií souvisí s vnímáním pracovní zátěže. Existuje obecně vztah mezi průměrným skóre 

ve vnímání zátěže a průměrným skóre subškály dotazníku SVF: Úniková tendence, i když 

vztah nebyl moc silný. Pokud bychom chtěli zjistit využívané copingové strategie zvlášť u 

dozorců a strážných, největší souvislost s vnímáním pracovní zátěže u dozorců mají 

copingové strategie Rezignace, Podhodnocení a Odmítání viny. Největší souvislost s 

vnímáním pracovní zátěže u strážných má copingová strategie Perseverace.  
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Vztah mezi celkovým POZ a průměrným skóre míry pocitu vyhoření se nepotvrdil, 

ale je zde naopak souvislost průměrného skóre pocitu vyhoření s negativními copingovými 

strategiemi, model vysvětluje 38 % variance, dále se subškálami SVF 78: Perseverace a 

Únikové tendence. To znamená, že čím více člověk pociťuje vyhoření, tím spíše užívá 

negativní strategie copingu, perseveraci a únikové tendence obrany. Dále, jak jsem popsala 

výše, existuje vztah mezi průměrným skóre míry pocitu vyhoření a průměrným skóre 

subškály dotazníku SVF: Rezignace. Pokud bychom chtěli opět zjistit nejčastěji využívané 

copingové strategie zvlášť u dozorců a strážných, pak největší souvislost s pocitem 

vyhoření u dozorců mají copingové strategie Rezignace, Odklon a Perseverace. Největší 

souvislost s pocitem vyhoření u strážných mají copingové strategie Rezignace a Pozitivní 

sebeinstrukce a k tomu délka praxe. Čím déle jedinec pracuje ve věznici, tím spíše se 

dostaví pocit vyhoření.  

Hypotéza o vztahu mezi průměrnou délkou praxe ve věznici a celkovým POZ byla 

zamítnuta, avšak s výjimkou průměrné míry pocitu vyhoření a průměrným skóre subškály 

dotazníku SVF: Perseverace. Délka praxe ve věznici tedy zřejmě nemá souvislosti 

s využíváním adaptivních copingových strategií. Nicméně délka praxe ve věznici souvisí 

s pocitem vyhoření a s využíváním copingové strategie Perseverace. Domníváme se tedy, 

že čím déle člověk ve vězeňství pracuje, tím spíše se nedokáže odpoutat od myšlenkových 

zátěží, negativní představy se mu neustále vnucují a tím se ztěžuje obnovení výchozího 

stavu jedince, což souvisí s již zmiňovaným pocitem vyhoření. Dále je patrná souvislost 

věku a subškály Perseverace. S věkem stoupá tendence k perseveračnímu chování. 

Myslím si, že všechny cíle této diplomové práce se nám podařilo splnit. V rámci 

studie jsme čtyři hypotézy přijali a šest jich zamítnuli. Vzhledem k předešlým výzkumům 

nám v něčem vyšly podobné závěry, například, že délka praxe souvisí s mírou vyhoření 

(čím delší praxe, tím větší náchylnost k vyhoření) a vnímání svého povolání příslušníky 

VS ČR jako psychicky zátěžové a rizikové. 

Nicméně při tomto výzkumu mohlo dojít i přes anonymitu respondentů a lokalizace 

věznic k záměrnému ovlivnění a zkreslení, co se týče přístupu příslušníků k vyplňování 

dotazníků, nemuseli zaznamenávat odpovědi pravdivě, mohli zaškrtávat, jak by si přáli, 

aby realita vypadala či dotazníkům nevěnovali potřebnou pozornost a čas. Nevýhodu 

tohoto výzkumu spatřuji v absenci osobního kontaktu s respondenty po dobu vyplňování 

dotazníků. Osobní účast při snímání nebyl možný z důvodů organizačních a z hlediska 

zachování anonymity respondentů. Na směně navíc nebyl takový počet příslušníků 

potřebný k vyplnění dotazníků, ani je nebylo možné vyplňovat v rámci směny. Dotazníky 
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si tedy příslušníci brali domů nebo je vyplňovali ve volném čase. Dále pro příští výzkum 

by chtělo zaměstnance více motivovat k vyplňování (finančně např.), nicméně ani to dle 

mého názoru neovlivní pravdivé zaznamenávání odpovědí. Domnívám se, že zaměstnanci 

nevěřili tomu, že by se něco po vyplnění dotazníků v rámci jejich zaměstnání změnilo. Pro 

další výzkum by bylo dobré také dotazníky doplnit dotazníkem s otevřenými otázkami 

nebo nechat volný prostor pro vyjádření názoru zaměstnanců.  

Přesto se však domnívám, že vyšly zajímavé výsledky a mohou být východiskem 

pro práci se zaměstnanci VS ČR. Výzkumná studie může být využitelná nejen pro věznice, 

které se výzkumu účastnily, ale i pro věznice ostatní, a to z hlediska zlepšení péče o 

zaměstnance, konkrétně v prevenci nebo zvládání stresu či pro prevenci syndromu 

vyhoření zaměstnanců/příslušníků věznic. 
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10 Závěr 

V této práci jsme se věnovali tématu míry ohrožení příslušníků vězeňské služby 

syndromem vyhoření a hlavními stresory tohoto povolání. Cílem diplomové práce byla 

analýza vzájemných souvislostí mezi vnímáním pracovní zátěže, mírou pocitu vyhoření a 

využíváním copingových strategií u souboru pracovníků ve vězeňském prostředí ve vazbě 

na jejich pracovní zařazení.  

Zajímalo nás, jaké jsou vzájemné souvislosti vnímání pracovní zátěže, míry pocitu 

vyhoření, využíváním copingových strategií a vybranými demografickými 

charakteristikami respondentů, dále rozdíly v závislosti na pracovním zařazení respondentů 

a konkrétní pracovní stresory. Pro výzkumnou část byly použity dotazníky SVF 78, BM a 

IPSS. 

Závěrem shrnujeme podstatné výsledky výzkumné studie: 

• Existuje statisticky významný vztah mezi průměrným skóre ve vnímání 

pracovní zátěže a průměrným skóre míry pocitu vyhoření. 

• Neexistuje statisticky významný vztah mezi celkovým POZ a průměrným 

skóre ve vnímání pracovní zátěže. 

• Je statisticky významný vztah mezi průměrným skóre ve vnímání zátěže a 

průměrným skóre subškály dotazníku SVF: Úniková tendence. 

• Neexistuje statisticky významný vztah mezi celkovým POZ a průměrným 

skóre míry pocitu vyhoření. 

• Je statisticky významný vztah mezi průměrným skóre míry pocitu vyhoření a 

průměrným skóre subškály dotazníku SVF: Rezignace. 

• Mezi vzděláním respondentů a celkovým POZ nebyl shledán statisticky 

významný vztah. 

• Mezi délkou praxe a celkovým POZ rovněž nebyl shledán statisticky 

významný vztah. 

• Potvrdil se statisticky významný rozdíl v průměrném skóre ve vnímání 

pracovní zátěže mezi dozorci a strážnými. 

• V rámci průměrné míry pocitu vyhoření se neprokázal statisticky významný 

rozdíl mezi dozorci a strážnými. 

• Není statisticky významný rozdíl ve využívání copingových strategií mezi 

dozorci a strážnými. 
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Jednotlivé výsledky pro konkrétní věznice, které se tohoto výzkumu účastnily, jim 

budou posléze zaslány a okomentovány zvlášť, mimo tuto diplomovou práci. Ostatní 

výsledky výzkumné studie diplomové práce jsou zahrnuty ve výsledkové části práce, a to 

konkrétně od strany 43 do strany 53. 
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11 Souhrn 

V diplomové práci jsme se věnovali problematice míry ohrožení příslušníků vězeňské 

služby syndromem vyhoření a hlavními stresory tohoto povolání. Cílem práce byla analýza 

vzájemných souvislostí mezi vnímáním pracovní zátěže, mírou pocitu vyhoření a 

využíváním copingových strategií u souboru pracovníků ve vězeňském prostředí ve vazbě 

na jejich pracovní zařazení.  

Práce je rozdělena do několika kapitol. Na úvod se věnuji problematice zátěže a stresu, 

kde popisuji jejich teoretické základy a následné možnosti zvládání stresu. Dále rozebírám 

okolnosti syndromu vyhoření, včetně chronického únavového syndromu. V další kapitole 

píšu o příslušnících VS ČR, tedy jaké nároky jsou na toto povolání kladeny, co patří mezi 

úkoly příslušníků, jaká je organizační struktura vězeňského systému, v dalších kapitolách 

je rozebráno zdraví a stres týkající se přímo práce ve vězeňském prostředí, dále péče o 

zaměstnance. V poslední kapitole se vyjadřuji k dosavadním výzkumům k problematice 

stresu mezi příslušníky VS ČR. 

Na teoretickou část navazuje část výzkumná. Zde je popsán cíl výzkumu, hypotézy a 

výzkumné otázky, je tu následně charakterizován popis výzkumného souboru, postup 

získávání dat, použité dotazníky (SVF 78, BM, IPSS) a metody zpracování dat, profil 

souborů, následné výsledky výzkumu a vyjádření se k platnosti hypotéz a výzkumných 

otázek. Využili jsme korelační analýzu, vícenásobnou regresní analýzu, položkovou 

analýzu a test ANOVA.  

O účast na výzkumu bylo požádáno celkem sedm různých věznic v České republice, 

které s výzkumem souhlasily. Vzorek byl vybrán záměrným výběrem přes instituci. 

Předem bylo domluveno, že název a umístění věznic budou v práci anonymní. Výzkumu se 

zúčastnilo celkem 196 respondentů, z toho 175 mužů a 20 žen. Výzkumné skupiny tvořili 

dozorci a strážní, 15 respondentů představovalo zbývající personál nebo své pracovní 

zařazení nevyplnilo. 

Stanovili jsme si deset hypotéz, z nichž čtyři byly přijaty a šest zamítnuto. Přijali jsme 

hypotézu o vztahu mezi průměrným skóre ve vnímání pracovní zátěže a průměrným skóre 

míry pocitu vyhoření. Dále vztah mezi průměrným skóre ve vnímání zátěže a průměrným 

skóre subškály dotazníku SVF: Úniková tendence. Další hypotéza potvrdila vztah mezi 

průměrným skóre míry pocitu vyhoření a průměrným skóre subškály dotazníku SVF: 

Rezignace. A poslední platná hypotéza se týkala rozdílu v průměrném skóre ve vnímání 

pracovní zátěže mezi dozorci a strážnými. Naopak jsme zamítli hypotézu o vztahu mezi 
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celkovým POZ a průměrným skóre ve vnímání pracovní zátěže, pak o vztahu mezi 

celkovým POZ a průměrným skóre míry pocitu vyhoření. Zamítli jsme i hypotézu o vztahu 

mezi vzděláním respondentů a celkovým POZ. Mezi délkou praxe a celkovým POZ rovněž 

nebyl shledán vztah. Další zamítnutá hypotéza se týkala rozdílu v průměrné míře pocitu 

vyhoření mezi dozorci a strážnými. A poslední hypotézu o rozdílu ve využívání 

copingových strategií mezi dozorci a strážnými jsme rovněž zamítli. 

Stručně, na základě výsledků jsme tedy dospěli k následujícím závěrům. Existuje 

vztah mezi průměrným skóre ve vnímání pracovní zátěže a průměrným skóre míry pocitu 

vyhoření. Je také jistá souvislost mezi vnímáním zátěže, mírou pocitu vyhoření a 

subškálami dotazníku SVF 78 zmíněnými výše. Existuje rozdíl mezi dozorci a strážnými 

ve vnímání zátěže. A jako nejhorší pracovní stresory se ukázaly být záležitosti, které moc 

nelze z pozice vedení věznic ovlivnit, a to Nedostačující počet příslušníků VS, 

Neodpovídající služební příjem, Přetíženost ve službě a Nadměrná administrativa. 

Výzkumem jsme se snažili poukázat na rozdílnost ve vnímání pracovní zátěže, míry 

vyhoření, využívanými copingovými strategiemi a hlavními stresory pro příslušníky VS 

ČR. Naše výzkumná studie má jistě i omezení, která by do budoucna šla vylepšit a jsou 

zmíněná v diskuzi. Nicméně se domníváme, že i tak výzkum přinesl zajímavé a podnětné 

výsledky. 
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Příloha č. 1 

 

ABSTRAKT DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Název práce: Vyhoření a zvládání stresu u dozoru a ostrahy ve věznici 

Autor práce: Bc. Michaela Štěpánová 

Vedoucí práce: doc. PhDr. Vtípil Zdeněk, CSc. 

Počet stran a znaků: 67 stran (113 015 znaků s mezerami, 97 546 bez mezer) 

Počet příloh: 3 

Počet titulů použité literatury: 66 

 

 

Abstrakt: Cílem této diplomové práce byla analýza vzájemných souvislostí mezi 

vnímáním pracovní zátěže, mírou pocitu vyhoření a využíváním copingových strategií u 

souboru pracovníků ve vězeňském prostředí ve vazbě na jejich pracovní zařazení. 

Výzkumu se účastnilo 7 různých věznic v České republice. Název a umístění věznic byly 

v práci anonymní. V teoretické části se věnuji problematice zátěže a stresu, dále rozebírám 

okolnosti syndromu vyhoření, příslušníky VS ČR (nároky na toto povolání a úkoly 

příslušníků), zdraví a stres týkající se přímo práce ve vězeňském prostředí a péče o 

zaměstnance, vyjadřuji se k dosavadním výzkumům k problematice stresu mezi příslušníky 

VS ČR. Pro výzkum jsem použila dotazníky SVF 78 (Strategie zvládání stresu), BM (The 

Burnout Measuer) a IPSS (Inventář pracovního stresu, modifikace pro profesi pracovníka 

VS). Na základě výsledků jsme zjistili, že existuje statisticky významný vztah mezi 

průměrným skóre ve vnímání pracovní zátěže a průměrným skóre míry pocitu vyhoření. Je 

také jistá souvislost mezi vnímáním zátěže, mírou pocitu vyhoření a některými subškálami 

dotazníku SVF 78. Existuje dále rozdíl mezi dozorci a strážnými ve vnímání zátěže. A jako 

nejhorší pracovní stresory se ukázaly být záležitosti, které jsou dané státem a nelze je moc 

z pozice vedení věznic ovlivnit. 

 

Klíčová slova: stres, vězeňská služba, zátěž, syndrom vyhoření, dozorce, strážný 

 

 

 



 

ABSTRACT OF THESIS 

Title: Burn out and stress management of security workers in a prison 

Author: Bc. Michaela Štěpánová 

Supervisor: doc. PhDr. Vtípil Zdeněk, CSc. 

Number of pages and characters: 67 pages (113 015 characters with spaces, 97 546 

without spaces) 

Number of appendices: 3 

Number of references: 66 

 

 

Abstract: The aim of this thesis was to analyze the interrelationship between the 

perception of workload, burnout rate and using of coping strategies in a group of workers 

in a prison. The research included 7 different prisons in the Czech Republic. The name and 

location of prisons were at master thesis anonymous. The theoretical part of thesis deals 

with issue of load and stress, as well as analyze the circumstances of burnout, work 

members of VS ČR (demands on their profession and the duties of members), I write about 

current research of stress among work members of VS ČR. For my research I used SVF 78, 

BM and IPSS. We have found, that there is a statistically significant correlation between 

average score in the perception of workload and the average score of burnout. It is also a 

certain correlation between the perception of stress, burnout and some subscales of SVF 

78. There is also a difference between prison officers in the perception of stress. And as the 

worst job stressors proved to be  things, that are given by state and there is no power to 

change them from the position of the prison management. 

 

Keywords: stress, prison service, load, burn out syndrome, prison officer 
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Příloha č. 3 

 

Pro ilustraci uvádím rozhovor v příslušníkem VS ČR ohledně kvality péče o 

zaměstnance. Z důvodu zachování anonymity není uvedeno místo věznice ani jméno 

osoby. 

 

 

POZICE: Inspektor strážní služby: Operátor 

POHLAVÍ: Muž 

ROKY ve službě: 15 let 

1) Jaké aktivity Vám nabízí zaměstnavatel v rámci péče o zaměstnance a jak 

často? 

V rámci zaměstnání máme k dispozici pro zaměstnance posilovnu a hřiště. Po 15ti 

letech služby máme nárok na rehabilitace, které jsou v podstatě povinné. Dříve jsme 

dostávali permanentky například na bazén, to už ale bohužel zrušili. Co se týče různých 

kurzů ohledně duševní péče o zdraví pracovníků, vedení věznice nás o těchto kurzech sama 

od sebe neinformuje a žádné nám nenabízí, takže pokud zaměstnanci sami od sebe nechodí 

a sami se na tyto aktivity neptají, o ničem nevíme. 

2) Jste spokojený s kvalitou péče o zaměstnance na Vašem pracovišti? S čím 

konkrétně? 

V rámci fyzických aktivit, které jsem zmínil v předchozí otázce, ano.  

3) S čím konkrétně nejste na pracovišti spokojený, popř. co byste chtěl změnit 

v rámci péče o zaměstnance?  

Postrádám zde větší zájem o zaměstnance ze strany nadřízených. Ať už v rámci různých 

nabídky různých aktivit nebo kurzů. A se vztahy s nadřízenými, které nepříznivě ovlivňují 

atmosféru v pracovním prostředí. 

4) Co byste v rámci organizace v zaměstnání změnil? 

Co se týče podmínek v zaměstnání (sprchy, jídlo, prostředí), musím říct, že vězni mají 

lepší podmínky než zaměstnanci. Problémem je zde také vedení (chování k některým 



 

zaměstnancům, neumí efektivně řídit některé záležitosti) a nemožnost to nějak z naší strany 

ovlivnit. Ředitel si volí zaměstnance dle svého, vše je o jeho známostech a o penězích, což 

pak podle toho také vypadá. 

5) Máte možnost podílet se na navrhování změn zaměstnavateli v péči o 

zaměstnance?  

Na navrhování změn jakožto zaměstnanci máme možnost se podílet. Podávali jsme již 

návrh na změnu stravy pro zaměstnance, což se na chvíli opravdu změnilo k lepšímu, 

nicméně poslední dobou se to zase již zhoršuje. Řekl bych, že vězni zde mají kolikrát lepší 

stravu, než my. Podávání stížností samozřejmě je možné také, ale je zde velkým rizikem 

následný konflikt s vedením věznice, což nám za to nestojí.  

6) Máte v práci vhodné pracovní podmínky pro výkon povolání z hlediska 

bezpečnosti a organizace?  

Ano, na bezpečnost zaměstnanců se u nás ve věznici velmi dbá. Máme pravidelná 

bezpečnostní školení, požární školení.  

7) Jaké máte na pracovišti vztahy se spolupracovníky a s nadřízenými? 

Se spolupracovníky máme harmonické a funkční vztahy. O nadřízených se ovšem toto 

říci nedá, k některým zaměstnancům se nechovají tak, jak by měli, navíc mají i špatnou 

organizaci práce. Pak je lepší, když si některé pracovní záležitosti zařídíme s ostatními 

spolupracovníky sami a efektivněji. 

8) Co považujete za nejvíce stresující v rámci Vašeho povolání? 

Vztahy s nadřízenými, jelikož z tohoto důvodu zde lze cítit atmosféru strachu mezi námi 

zaměstnanci vůči nadřízeným a řediteli věznice. 

9) Má Vaše práce v nějakém ohledu negativní dopad na Váš život? 

Určitě ano, a to z hlediska stresu (již zmíněné vztahy s nadřízenými, stereotypní práce), 

„hrubší“ slovník, jelikož pobýváte v převážně mužském kolektivu a navíc mezi vězni 

různého charakteru. Nicméně na můj rodinný život ne. 

10) Jak dbáte o Vaši duševní hygienu ve volném čase?  

Sportuji, jezdím se projet na motorce nebo v autě, občas si s klukama zajdeme na pivo. 



 

11) Dokážete se po skončení pracovní doby uvolnit a nemyslet na práci? 

Když jsem v tomto zaměstnání začínal, problém jsem s tímto měl. Nicméně po těch 15ti 

letech dokážu normálně vypnout, jakmile skončím v práci a jdu domů. Jediné, co si s sebou 

bohužel tahám i mimo práci je stres mých spolupracovníků, kteří mají s vedením věznice 

problémy a mě to vadí i za ně. 

12) Jaký spatřujete rozdíl ve výkonu práce dozorce a ostrahy? 

V podstatě zde nespatřuji žádný zásadní rozdíl, když to srovnám u mých známých. 

Dozor má pouze tu výhodu, že má danou určitou pracovní dobu, kterou si každý den 

odpracují a mohou jít domů. U ostrahy to tak nefunguje. 

13) Pokud byste si mohl zvolit jinou pracovní pozici v rámci věznice nebo i 

jakoukoli jinou pozici mimo věznici, co byste si vybral? 

Vždycky mě to táhlo do vězeňství nebo do vojenství, takže jsem spokojený. Možná by mi 

nevadila pozice dozorce nebo vrchního dozorce, kdy bych jednak přešel z 5. platové třídy 

do 6. platové třídy a zkusil bych si zase něco jiného. Práce, kterou nyní dělám už je totiž o 

stereotypu. 

14) Jaký názor má rodina na Vaše povolání? 

Rodina je s mým zaměstnáním spokojená a podporují mě v tom. Manželka pracuje u 

justiční stráže, takže ta s tím problém určitě nemá. A děti se dokonce chlubí naším 

zaměstnáním ve škole, jsou na nás pyšné. 

 


