
Syndróm vyhorenia mô!e by" nechcen#m spolo$níkom %udí, ktorí 
pracujú v povolaniach náro$n#ch na komunikáciu a empatiu. 
Mô!e sa rozvinú" v&ade tam, kde je $lovek závisl# od hodnotenia 
druh#ch, alebo kde je vystaven# pôsobeniu chronického stresu.

z z z Medzi najrizikovej&ie skupiny povolaní z h%adiska v#skytu 
syndrómu vyhorenia patria lekári (predov&etk#m pracujúci 
na onkológii, psychiatrii, gynekológii, pediatrii, chirurgii $i jed-
notkách intenzívnej starostlivosti), o&etrovate%sk# personál, 
psychológovia a psychoterapeuti, sociálni pracovníci a u$itelia. 
Ohrození sú aj zamestnanci, ktorí sú vo svojej práci nútení milo 
komunikova" a zastiera" svoje skuto$né pocity, najmä recep$né, 
asistentky, ale napr. aj zamestnanci lekární, letu&ky $i pracovníci 
tzv. „call centier“. Okrem typick#ch „pomáhajúcich“ profesií 
sa syndróm vyhorenia mô!e objavi" napr. aj u mana!érov, 
predava$ov, vrcholov#ch &portovcov, známych umelcov, ale 
tie! aj v partnerstve, na materskej dovolenke, v rodine a pod. 
Teda nielen v povolaní, ale aj vo vz"ahu k nejakej $innosti 
alebo osobe. 

z z z Ide o stav celkového vy$erpania 
– telesného, psychického aj emo$-
ného. Jeho sprievodn#mi javmi 
mô!u by" telesné symptómy 
ako nespavos", bolesti hlavy, 
nevo%nos", tráviace "a!kosti 
$i zní!ená imunita. Objavuje 
sa chronická únava, pocity 

osamelosti a prázdnoty, a niekedy ve%ké podrá!denie u! pri 
my&lienkach na prácu. 'lovek so syndrómom vyhorenia za-
$ne by" cynick# a prehnane kritick# k sebe aj k svojmu okoliu, 
stráca záujem o druh#ch a funguje &ablónovito. Rodina, vz"ahy 
a osobné záujmy, ktoré ho predt#m te&ili, prestávajú by" zdro-
jom radosti. Vnútorne má pocit, !e zlyhal, cíti sa bezmocn# 
a neschopn#, ch#ba mu pochvala a uznanie, stráca odvahu 
i kreatívne schopnosti a tie! chu" do práce. (udia, ktorí majú 
nadmerné pracovné za"a!enie a vysoko postavené ciele, 
alebo tí, ktorí neradi delegujú úlohy $i právomoci na druh#ch, 
sú syndrómom vyhorenia ohrození viac ako ostatní.

z z z Riziko vzniku syndrómu vyhorenia mô!e zv"#i$:

a) pocit, !e $lovek má málo kontroly nad svojou 
prácou (pracovníci s nízkou právomocou robi" 
rozhodnutia)

b) nedostatok ocenenia za dobre vykonanú 
prácu

c) príli& vysoké alebo nejasné po!iadavky na 
v#kon

d) monotónna a neuspokojivá práca
e) málo $asu na oddych a spánok
f) príli&né preberanie zodpovednosti a nedosta-

to$ná pomoc od okolia, kolegov
g) málo blízkych a podporn#ch vz"ahov s druh#mi
h) sklon k perfekcionizmu, potreba kontrolova" 

ostatn#ch a neschopnos" delegova" úlohy
i) negativistick# poh%ad na svet
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1. Tlak osved%i$ sa (idealizácia)
Príchod do nového pracovného prostre-
dia sprevádza nad&enie, ideály a chu" 
pracova". 'lovek sa pú&"a do práce s ve%-
k#m nasadením, má na seba vysoké ná-
roky, chce sebe aj ostatn#m dokáza", !e 
zvládne to, $o si predsavzal. 

2. Zosilnené nasadenie (tzv. obdo-
bie „workoholizmu“)
'lovek je ochotn# prijíma" nové úlohy, 
za$ína robi" nad$asy a prebera" zodpo-
vednos" za stále viacej pracovn#ch zá-
le!itostí. Práca sa mu zdá zmysluplná, 
idealizuje si jej nápl). Niekedy $lovek 
odmieta pomoc kolegov a v&etko chce 
zvládnu" sám. Za svoj ve%k# v#kon o$aká-
va ocenenie od okolia. Ve%ké nasadenie 
v práci a potreba ocenenia za$ínajú ma" 
formu závislosti. Stráca sa schopnos" 
zmysluplne oddychova".

3. Drobné zanedbávanie vlastn"ch 
potrieb
Preto!e sa $lovek príli& venuje práci, ne-
zostáva mu $as a energia na iné veci. 
Nie je vnímav# ku svojim potrebám 
a zanedbáva ich. 'as stráven# s rodi-
nou a priate%mi, $as na oddych a spánok 
$i na vlastné zá%uby za$ína vníma" ako 
nepotrebn# a nedôle!it#, preto!e tieto 
aktivity mu uberajú energiu, ktorú by 
mohol venova" práci. Vo zv#&enej miere 
za$ína konzumova" napr. potravu, kávu, 
cigarety, príp. alkohol. Mô!u sa objavi" 
poruchy spánku. Za$ína by" citliv# na 
kritiku a poznámky svojho okolia t#kajúce 
sa toho, ako !ije. 

4. Potla%enie konfl iktu a vlastn"ch 
potrieb 
V tomto &tádiu u! $lovek vä$&inou vníma, 
!e to, ako funguje, nie je pre neho dobré, 
ale nie je schopn# vidie" skuto$nú prí$inu 
svojho problému. Za$ína vynecháva" nie-
ktoré úlohy, nedodr!uje termíny, s%ubuje 
veci, ktoré u! nesplní tak spo%ahlivo ako 
v minulosti. Vä$&inu javov na pracovisku 
za$ína vníma" negatívne. Na*alej zane-
dbáva svoje zá%uby, potlá$a svoje potre-
by, prestáva ma" energiu na to, $o ho 

predt#m te&ilo. Poruchy spánku a pocit 
slabosti a únavy sa zosil)ujú. Stále si 
v&ak svoj problém dostato$ne nepripú&"a, 
má skôr tendenciu presvied$a" sa, pre$o 
musí urobi" to $i ono. 

V 3. a 4. #tádiu  chce %lovek fun-
gova$ stále v rovnako vysokom 
tempe. 
Objavuje sa riziko vzniku závislosti na 
jedle, alkohole, nikotíne alebo in#ch dro-
gách. Jedlo u! neplní svoju pôvodnú funk-
ciu, ale slú!i skôr k uvo%neniu napätia, 
“vypnutiu“, úniku. 

5. Zmena hodnotového rebrí%ka
'lovek sa postupne izoluje od ostatn#ch, 
aby sa vyhol konfl iktom a $oraz silnej&ie 
potlá$a vlastné potreby. Hodnoty v jeho 
!ivote dostávajú in# v#znam. Hodnoty, 
ktoré nesúvisia s prácou, sa stávajú 
zá"a!ov#mi. Vyh#ba sa osobn#m kon-
taktom, objavujú sa problémy v rodine 
a partnerstve, priate%stvá postupne trpia 
a vyhasínajú.

6. Zosilnené popretie problému
Zá"a!ové situácie sa prená&ajú stále viac 
do rodinného prostredia a do osobn#ch 
vz"ahov. Rodinní príslu&níci a priatelia 
si v&ímajú, !e $lovek sa mení, je $asto 
netolerantn#, podrá!den#, vybuchuje. 
Zárove) mô!e zatajova" úzkos", strach, 
vnútorn# nepokoj, napätie a únavu, pre-
to!e nechce od svojich blízkych po$u", 
!e by mal so svojím prehnan#m vz"ahom 
k práci nie$o urobi". Stres z práce sa mení 
na stres doma a naopak. Postihnut# $lo-
vek za$ína e&te v#raznej&ie zanedbáva" 
svoje úlohy, chodí neskoro, a do práce 
u! za$ína chodi" s odporom.

Medzi 6. a 7. #tádiom stráca %lovek 
vz$ah k práci, dáva tzv. „vnútornú 
v"pove&“. 
V tejto fáze je u! potrebná odborná 
pomoc! 

7. Stiahnutie sa zo !ivota a zo sveta
'lovek stráca vz"ah k práci, k tomu $o 
robí, ako !ije, $o by chcel a $o potrebuje. 

Má snahu produkova" v#kon, do práce 
chodí mechanicky, odsúva úlohy, u! ne-
robí ni$ navy&e. Pre!íva prázdnotu a pocit 
nenaplnenia v !ivote. H%adá nie$o, $o by 
mu prácu nahradilo, $o by mu poskytlo 
naplnenie. Riziko vzniku závislosti aj riziko 
promiskuitného fungovania vo vz"ahoch 
sa e&te zv#raz)uje. V tomto &tádiu u! 
$lovek nie je schopn# sám svoju situá-
ciu zmeni". V pre!ívaní dominuje pocit 
„musím“ a snaha o zaplnenie vnútornej 
prázdnoty. Za$ínajú sa objavova" psy-
chosomatické "a!kosti a *al&ie telesné 
prejavy ako následky zv#&eného napätia 
a stresu. 

8. Vidite'né zmeny v správaní, ko-
naní a postojoch (dehumanizácia)
V tomto &tádiu dochádza k *al&iemu 
ochudobneniu sociálneho !ivota, $lovek 
sa vyh#ba druh#m %u*om, s"ahuje sa do 
izolácie. Pre!íva pocity bezmocnosti, chy-
tenia sa do pasce, seba%útosti a osamote-
nosti. 'asto vstupuje do závislého vz"ahu 
s jedn#m $lovekom z pracoviska. Spolo$-
ne sa podporujú v my&lienkach, aké to 
majú "a!ké a navzájom sa utvrdzujú v tom, 
!e sú nedocenení. Na prívetivos" v&ak rea-
gujú podrá!dene a nepriate%sky. Zneva!u-
jú druh#ch, nevidia ich hodnotu a sú k ním 
cynickí. V profesiách pracujúcich s %u*mi 
je sprievodn#m znakom dehumanizácia. 
Lekár u! nepovie, !e „mám pacientov 
s chor#m !l$níkom“, ale napr. „mám tu 
dva !l$níky“. U$ite%a u! ne$aká tridsa" 
!iakov, ale tridsa" „darebákov“. V tejto fáze 
mô!e $lovek zotrva" aj roky, a to tak, !e 
v&etko robí „bezvz"ahovo“, akoby sa ho to 
net#kalo, bez vz"ahu ku klientom, k práci 
$i sebe samému ako vykonávate%ovi svojej 
práce. Takáto „dehumanizácia“ ostatn#ch 
mu slú!i ako ochrann# prostriedok, chráni 
ho pred *al&ou zá"a!ou. 

9. Strata pocitu pre vlastnú osobu 
(depersonalizácia) 
'lovek funguje automaticky, je sám sebe 
cudzí, pre!íva vnútornú prázdnotu a má 
naru&en# vz"ah k sebe samému, $oraz 
$astej&ie sa u neho vyskytujú psychoso-
matické "a!kosti. 

Termín syndróm vyhorenia (z ang. burn-out syndrome) prv#krát 
popísal v roku 1974 psychoanalytik Herbert Freudenberger. 
Vo svojej neskor&ej práci popísal dvanás" &tádií syndrómu 
vyhorenia, ktoré mô!u, ale nemusia, nasledova" striktne jed-
no po druhom. Jednotlivé fázy syndrómu mô!u prebieha" vo 

vz"ahu k zamestnaniu, ale aj vo vz"ahu k nejakej inej $innosti 
(napr. starostlivos" o deti, vrcholov# &port $i dobrovo%ná práca 
v ob$ianskom zdru!ení). 'ím viac $asu a energie daná $innos" 
zaberá, t#m sú následky syndrómu vyhorenia, pokia% sa vo 
vz"ahu k danej $innosti objaví, záva!nej&ie.

  Fázy syndrómu vyhorenia
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 ̈Zv!"en! v!-

skyt syndrómu vyhore-
nia v dne"nej dobe priamo 

súvisí so zr!chlen!m #ivotn!m 
tempom a s $oraz náro$nej"ími 

po#iadavkami mnoh!ch za-
mestnávate%ov na svojich 

zamestnancov.

z z z V mnoh#ch 
fi rmách sa od za-
mestnancov o$a-
káva maximálny 
v#kon. Vysok# 
v#kon v zamest-
naní je v poriad-
ku, pokia% nejde 
na úkor in#ch 
hodnôt a potrieb 

$loveka. Av&ak, $asto aj samotn#ch pracovníkov tla$í presved-
$enie, !e v práci nebudú úspe&ní, ak jej neobetujú aj $as" svojho 
súkromia. Mnohí zamestnávatelia sa netaja t#m, !e toto od svo-
jich zamestnancov aj o$akávajú, a !e ich absolútne nasadenie 
je samozrejmos"ou.
z z z Prekonanie syndrómu vyhorenia závisí od &tádia, do 
ktorého pokro$il. Lie$ba v po$iato$n#ch fázach je %ah&ia, ale aj 
tak je to pomerne zd+hav# proces. Ove%a jednoduch&ie a zdrav&ie 
je vzniku syndrómu vyhorenia predchádza". Je dôle!ité, aby si 
ka!d# $lovek uvedomil, $o je reálne v danom $ase urobi" a na $o 
u! $as nezostane. A to, $o sám nestíha, aby dokázal delegova" 
na druh#ch a príp. aj z%avi" zo svojich nárokov na to, ko%ko práce 
má stihnú" a v akej kvalite.
z z z Existuje viacero spôsobov ako sa syndrómu vyhorenia 
vyhnú". Ve%mi efektívnym je celkom jednoducho si dopria" dosta-
tok odpo$inku. Ráno by si mal $lovek dopria" 10 – 15 minút sám 
pre seba, ktoré strávi $innos"ou, ktorá ho baví a robí mu dobre. 
Mô!e to by" jednoduchá meditácia alebo cvi$enie, vypo$utie 
si ob%úbenej skladby $i pre$ítanie si nie$oho, $o ho zaujíma. 
Zdravé stravovanie, dostatok pohybu a spánku v rámci celoden-
ného rytmu sú ve%mi dôle!ité. Rovnako dôle!ité je stanovenie a 
dodr!iavanie hraníc v ka!dodennom !ivote. Je potrebné nau$i" 
sa pozna" vlastné sily a mo!nosti a dokáza" poveda" „nie“. 
Ke* doká!eme poveda" „nie“ tomu, $o nás vy$erpáva alebo 
ob"a!uje, zostane nám $as a energia, aby sme povedali „áno“ 

tomu, $o nás zaujíma, te&í a nap+)a. (udom, ktorí vä$&iu 
$as" d)a strávia v kontakte s „modern#mi technológiami“ 
mô!e prospie", ke* si ka!d# de) vyhradia $as, kedy vypnú 
po$íta$ a mobiln# telefón. 
z z z Niekedy je neskoro syndrómu vyhorenia predchá-
dza", preto!e jeho príznaky sú u! silno prítomné. Vtedy 

je potrebné vzia" ich naozaj vá!ne. Snaha o potla$enie 
prítomného vy$erpania a únavy mô!e ma" záva!né zdravotné 

následky. Je nevyhnutné, aby $lovek, ktor# u seba rozpozná 
prvé príznaky syndrómu vyhorenia, spomalil tempo v práci aj 
v !ivote. To sa dá dosiahnu" tak, !e sa zbaví $o najvä$&ieho 
mno!stva pracovn#ch záväzkov a povinností a vytvorí si $o 
najviac mo!ností na odpo$inok. Oddych by v tomto &tádiu mal 
ma" takú formu, aká je $loveku príjemná. Pokia% je to mo!né, 
a pokia% má $lovek na to chu", je dobré sna!i" sa nadviaza" 
kontakty s priate%mi a rodinou. 

z z z Vznik syndrómu vyhorenia je neklamn#m signálom, !e 
nie$o v !ivote $loveka neprebieha tak, ako by malo a ako by 
bolo pre neho zdravé. Pokia% si nechá $as a priestor, aby sa 
zamyslel, pre$o u neho tieto príznaky vznikajú, mô!e objavi", 
$o je pre neho v !ivote naozaj dobré a vytvori" si pre tak#to 
„dobr#“ !ivot potrebné podmienky.  �

10. Vnútorná prázdnota
'lovek takmer úplne stratil schopnos" 
pre!íva" rados". Striedajú sa u neho stavy 
vnútornej prázdnoty s pocitmi zúfalstva, 
úzkosti a strachu z %udí. S"ahuje sa do 
izolácie, má negatívny postoj k !ivotu, 
pre!íva nechu", odpor k sebe, k druh#m, 
nakoniec úplne vo$i v&etkému. Nadmer-
ne sa opíja, prejedá, príp. konzumuje sex.

11. Depresia a vy%erpanie
Postihnut# $lovek je zna$ne depresívny 
a ve%mi telesne vy$erpan#. Tú!i iba po 
tom, aby mal pokoj, chce spa". Pre!íva 
beznádej a riziko pokusu o samovra!du 
je vysoké. V tejto fáze je zdolanie prob-
lému takmer nemo!né, a jedin#m odpo-
rú$an#m rie&ením je zmena zamestná-
vania, prípadne zmena odboru $innosti. 

12. Úplné vyhorenie
Tu u! je $lovek ve%mi ohrozen# na v&et-
k#ch úrovniach a hrozí mu zlyhanie – na 
telesnej, kognitívnej aj imunitnej úrovni. 
Absolútne vy$erpanie, ako nezvratná for-
ma syndrómu vyhorenia, mô!e $loveka 
privies" a! k úplnému zlyhaniu organizmu 
a následnej smrti.
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