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BURN-OUT   
MANAŽERŮ
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GENESIS
MANAŽERA



EXODUS



EXODUS

Mojžíši, 
nemáme 
co jíst. 
Konzervy 
došly!



EXODUS

Mojžíši, 
nemáme 
co jíst. 
Konzervy 
došly!

Jen klid!        
Hospodin 
se na nás 
nevykašle!



EXODUS

Vidíte, už
to padá! 
Jídla je  
dost!



EXODUS

Mojžíši, 
co je to za 
blafy? To 
tu máme 
jíst???!?



A TAK VZNIKL MANAŽER

Jasn ě! To je 
mana. Mana 
a rozkaz zní: 
MANA, ŽER!



LULUČČNNÍÍ KONKONÍÍKK



LULUČČNNÍÍ BOUDABOUDA



LULUČČNNÍÍ KVKVĚĚTINYTINY



LULUČČNNÍÍ MANAMANA ŽŽERKYERKY





POLNPOLNÍÍ MARMARŠÁŠÁLL



POLNPOLNÍÍ MANAMANA ŽŽERER



VŠIMNĚTE SI!

AŽ DOSUD NEMUSELI 
PRACOVAT

S LIDMI.



KANCELKANCEL ÁÁŘŘSKÝ MANASKÝ MANA ŽŽERER

Chlapci, vezm ěte 
si p říklad ze mne, 
jinak moc oškliv ě

vyho říte…



http:www.do_postele.http:www.do_postele. comcom

DOMDOMÁÁCCÍÍ MANAMANA ŽŽER ER 
SPEC. ZBSPEC. ZBĚĚSILÝSILÝ



HOHOŘŘÍÍCCÍÍ MANAMANA ŽŽERER



Když ohe ň zhasne zbývá dým…



VYHOVYHOŘŘELÝ MANAELÝ MANA ŽŽERER



VyhaslVyhasl éého manaho mana žžera uera u žž nerozpnerozp ááll íí nic nic ……



MOSCOW: Apartment for Rent MOSCOW: Apartment for Rent –– priceprice 900 900 $$





ŘŘííkal jsem HOMO!!kal jsem HOMO!!



Specifický stres 
MANAŽERŮ

ZATÍMCO                                      
ZDRAVOTNÍKY V KLINICKÝCH PROVOZECH
DRTÍ PACIENTI, NADŘÍZENÍ, POJIŠŤOVNY, 

MEDIA A VEŘEJNOST,

MAJÍ MANAŽE ŘI PROTI SOBĚ
TOHLE VŠECHNO, A K TOMU JEŠT Ě

ZDRAVOTNÍKY V KLINICKÝCH PROVOZECH.



TIME MANAGEMENT

KOUZELNÉ ZAŘÍKADLO            
PRO                           

KAŽDÝ BINEC



Time management je mýtus; kdyby to 
fungovalo, bylo by mi 16 a vážila bych 50 kg.



Před zahájením seminá ře na téma TIME MANAGEMENT 
se chci ujistit, že všichni ú častní ci dostali tyto hodinky     

s 36hodinovým pracovním dnem.



Tento kalendá ř má 11 dnů v týdnu, 9 týdn ů do 
měsíce a 17 m ěsíců do roka. Koupila jsem jej na 

seminá ři „TIME MANAGEMENT“.



PotPotPotPotřřřřebuji napsat manuebuji napsat manuebuji napsat manuebuji napsat manuáááál, který by interpretoval brol, který by interpretoval brol, který by interpretoval brol, který by interpretoval brožžžžuru sepsanou       uru sepsanou       uru sepsanou       uru sepsanou       

k objasnk objasnk objasnk objasněěěěnnnníííí ppppřřřříííírurururuččččky publikovanky publikovanky publikovanky publikovanéééé s cs cs cs cíííílem zplem zplem zplem zpřřřřehlednit ehlednit ehlednit ehlednit úúúúdaje ve daje ve daje ve daje ve 

vysvvysvvysvvysvěěěětlujtlujtlujtlujííííccccíííím letm letm letm letááááku pku pku pku přřřřiloiloiloiložžžženenenenéééému k zmu k zmu k zmu k záááákladnkladnkladnkladníííímu memorandu.mu memorandu.mu memorandu.mu memorandu.



LÍBEZNÍ
A              

CITLIVÍ
ŠÉFOVÉ



Předpov ěď pro ty, co jdou dnes do práce: všeobecn ě

rozší řená frustrace bude následována sprš kami kritiky,        
po nichž p řijde bou ře kolektivního šílenství.



Naše spole čnost nediskriminuje nikoho na základ ě

jeho v íry; uctívání mé osoby je naprosto dobrovolné.



„Nerada kritizuji, ale vy jste tu teprve 
druhý den a už máte dvoutýdenní skluz.“



Lituji, ale musela jsem p řehodit dnešní sch ůzi na 
včerejší ráno. Doufám, že vám to vyhovuje!



„Poslala jsem vás na seminá ř, abyste se 
naučil pracovat usilovn ěji a produktivn ěji.“



Když m ě najmete, abych št ěkal na vaše 
zaměstnance, ušet říte si spoustu času na 

užitečnější práci.



„Nejv ětší problém jsou časová pásma. Zatí mco     
v New Yorku mají 01:30 AM, na našem ředitelství

je teprve 1974.“



ZDATNÍ
PODŘÍZENÍ

JAKOŽ I       
SPOLUPRACOVNÍCI



Prodlou žená slu žební cesta



Pracuji vždy na 110 %: 40 % v pond ělí,       
30 %  v úterý, 20% ve st ředu,                      

15 % ve  čtvrtek a 5 % v pátek.



Nezáleží na tom, kolik práce mám; vždy si dokážu 
najít čas na to, abych si komukoli post ěžovala,   

kolik mám práce.



Zjistili jsme, že podáváte 110% výkon: 30 % v ěnujete 
práci, 30 % kecání o ní, 30 % snaze vyhnout se další

práci a 20 % máte na ob ěd.



Strávil jsem odpoledne usilovným zažíváním, 
pumpováním krve kilometry cév, filtrováním 
toxin ů v játrech, obnovou t ělesných bun ěk –

co víc jsem mohl ješt ě stihnout?



„Trvalo nám p ět dnů, než jsme p řišli na to, jak 
ukon čit projekt o dva dny d říve a tím pádem      

máme t řídenní zpožd ění.“



NADBYTEK 
ČASU



„Rád si poznamenám termín vašeho 
seminá ře do diá ře; udělám to, jen co 

budu mít čas si jej koupit…“



Ano, jist ě si mohu ud ělat čas na váš
seminá ř,… moment,… vychází mi to na    
druhý den pot é, co půjdu do d ůchodu.



„Ve chvíli, kdy za čneš chtít porou čet času, 
začne čas porou čet tob ě…“



TROCHA HISTORIE       
A                    

PŘEDEVŠÍM           

KLINIKY









Burn-out syndrom -
syndrom 

vyprahlosti, 
vyho ření

MUDr. Radkin Honzák, CSc.



CENA ZA TO, ŽE 
SE ČLOVĚK 

SNAŽÍ…
a já hned vysv ětlím, pro č
nemám „snažení“ v ůbec 

rád.





Herbert J Freudenberger; 1926-1999

Freudenberger HJ:      
Staff burn-out.
J Soc Issues (1974); 30: 
159-165 

„…čím víc jsem byl unaven, 
tím víc jsem se honil…a když
se moje žena snažila m ě

brzdit, odpovídal jsem na její
snahy podrážd ěně…“

Vynálezce pojmu burn-out



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













PATOFYZIOLOGIE BURN-OUT:
DŮSLEDEK ENORMNÍHO STRESU

• POPLACH: p říprava na „fight or flight“
(sympatická aktivace);

• REZISTENCE: příprava na p řežití za 
krajn ě nepříznivých podmínkách (GAS 
– parasympatická aktivace);

• EXHAUSCE: zhroucení a kolaps ú čelné
a smysluplné regulace.



H.J. Freudenberger, 1974

• Tělesné p říznaky
• Psychické p říznaky
• Důsledky pro výkon zam ěstnání i pro 

osobní život

• Dnes se sem zahrnuje i postižení
vyšších cit ů (např. etických a 
sociálních)



22 položek:

Analýza dat ukazuje na 
tři subškály nazývané
jako:                   
emoční exhausce, 
depersonalizace
a osobní uspokojení.

Christina MASLACH:
Maslach Burnout Inventory (MBI)



Základní úvaha

• Jestliže n ěkdo vyho řel, znamená to, že 
předtím musel ho řet, a to tak, že velmi 
siln ě („Zapálíš-li sví čku sou časně na 
obou koncích, dostaneš více sv ětla, ale 
dříve sho ří…“)

• Vyho ření je pokládáno za d ůsledek 
neúměrného o čekávání , které bývá
reálně nesplnitelné





Tělesné p říznaky

Pocity únavy až vy čerpání, pocity chladu 
(zejména akráln ě), dechová tíse ň, bolesti 

hlavy, gastrointestinální obtíže, 
nespavost, pocity zkrácení dechu, divné
pocity na k ůži, nejr ůznější t ělesné bolesti 

(částo „bolest dolních zad” - low back
pain)





Psychick é a emoční příznaky

Předrážděnost na jindy neutrální
podn ěty, pla čtivost, viditeln ě

nevyprovokované záchvaty zlosti a 
hněvu, objektivn ě patrný smutek, 

podrážd ěný tón hlasu, nekontrolované
verbální projevy zlosti, podezíravost až
vztahova čnost, vyhýbání se pracovním 

povinnostem, letargie





PŘÍČINY (ZVENČÍ)

• VYSOKÉ NÁROKY vs. NÍZKÉ
KOMPETENCE

• VYSOKÁ ANGAŽOVANOST vs. 
NÍZKÁ NÁVRATNOST (ODM ĚNA)

• NÍZKÁ ÚROVEŇ SOCIÁLNÍ
PODPORY



OKURKY

VELKÉ NÁROKY A MALÉ PRAVOMOCI  –
THE RUSSIA HARVESTING COMBINE



NEDOSTATEČNÁ SOCIÁLNÍ PODPORA



MÁM SKVĚLOU PRÁCI, MÁM SKV ĚLOU PRÁCI…



Zdroje chybného hodnocení

• Nerozlu čná dialektická dvojice

• DISCOUNT

• GRANDIOZITA

• Obojí jsou fantazijní strašidla



GRANDIOZITA

BYCH MĚL…
(a pocity 
omnipotence) 

VS.

DISKONTACE:

JSEM K NIČEMU
(snížené
sebevědomí)





I´M OK - YOU´RE OK
I´M NOT OK - YOU´RE OK
I´M NOT OK - YOU´RE NOT OK
I´M OK - YOU´RE NOT OK



PERSEKUTOR

OBĚŤ SPASITEL



Stanley Milgram



Mavis Klein



PERSEKUTOR

OBĚŤ SPASITEL

REBEL



I´M OK…IF...
• PERFECT
• STRONG
• TRY HARD
• PLEASE
• HURRY UP



Stresor
Životní událost, vnitřní prožitek

Kognitivní zpracování
ROZHODNUTÍ

BEZPEČNÉ NEBEZPEČNÉ

STOP STRESU 1. FÁZE STRESU

POPLACH: FIGHT/FLIGHT





1. FÁZE STRESU
COPING

ÚČELNÝ NEÚČELNÝ

STOP STRESU 2.FÁZE STRESU
REZISTENCE

3. FÁZE STRESU
VYČERPÁNÍ



Co nás p řivádí do stresu

• Naše nezkrotná touha po 
spole čenském uznání

• Nereálné požadavky na vztahy mezi 
lidmi

• Představa, že „vše musí jít jak po 
másle“ a okamžit ě se uskute čnit

• Příliš rychlá generalizace - zbrklé
uzavření názoru „jak se v ěci mají



• Selektivní abstrakce - z jednoho 
detailu nesprávn ě vytvo řený „celek“

• Kladení d ůrazu na v ěci, které nejsou 
podstatné

• Přehánění, zveli čování problém ů

• Černobílé myšlení - uvažování
způsobem „bu ď a nebo“

• Personalizace - vztahování problém ů

ke své osob ě, sebeobvi ňování
• Řešení ad hominema nikoli ad rem



Možné postoje

• FANATISMUS 
• VÁŠEŇ
• NADŠENÍ
• ZAUJETÍ
• NEZÁJEM
• ODPOR
• FANATICKÝ ODPOR



Psychosomatická
onemocn ění

• Trávící systém
• Kardiovaskulární aparát
• Metabolismus
• Pohybové ústrojí
• Depresivní poruchy
• Osobnostní poruchy



Běsné
samolé čení



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



HOLKA, 
POZOR! 
EXPERTI 
ŘÍKAJÍ
NEPŘÍJEMNÉ
PRAVDY!

PO 
ALKOHOLU 
SE 
TLOUSTNE…



A TAKY ŽE JO!



Některá kočka může skončit i takto



…dostanou se 
zdravotníci k řadě
„uklid ňovadel“, v ětšinou 
z čeledi …zepam ů,
jež vyvolávají závislost, 
zhoršený výkon, také ale 
deprese a paradoxní
reakce.



ZDE MANAŽER PO ŠICHTĚ

SI DAL PIVO „NA RYCHT Ě“



JAK POZNÁM, ŽE JSEM V RIZIKU

•KZP 1, KZP 2
•SYNDROM ROZPAKŮ





JAK POZNÁM, ŽE JSEM V RIZIKU

•KZP 1, KZP 2
•SYNDROM ROZPAKŮ



KZP 2:





JAK POZNÁM, ŽE JSEM V RIZIKU

• Chronický pocit únavy, nemohoucnosti; 
kzp1,2;

• Zlost na jedince, kte ří něco vyžadují;
• Nemístné sebekritické postoje když

nemohu;
• Cynismus, negativismus, p ředrážděnost;
• Pocit, že m ě vše obt ěžuje;
• Nepřiměřené emoční výbuchy pro 

nepodstatn é;



JAK POZNÁM, ŽE JSEM V RIZIKU
• Úbytek, nebo naopak p řibývání na 

váze;
• Nespavost a deprese;
• Pocit zkrácení dechu, nedostatku 

vzduchu;
• Podezíravost;
• Pocity beznad ěje;
• Zvýšená tendence riskovat;



Prevence

• Radovat se z „daru života“
• Aktivn ě vyhledávat to, co je dobré , 

ujasňovat si sv ětlé body
• Koncentrovat se na kladné stránky žití
• Smysl pro humor (ne šibeni ční!)
• Zapudit sebelítost
• Smysl života



Jak pomáhá psychoterapeut

• Nezbytnost zm ěny (chování, postoj ů, 
cílů) a změna je obtížn ě realizovatelná
bez znalosti všech souvislostí
(Meyrink)

• Prevence zb ěsilé samolé čby
• Osobnostní r ůst a reálné hodnocení

sebe a druhých



wei-ji



„Desatero“ (n=16)

• Buď sama k sob ě laskavá a vlídná
• Uvědom si, že tvým úkolem je pomáhat 

změnám, ne násiln ě měnit druhé
• Najdi si své „úto čišt ě“ - místo klidu
• Buď druhým oporou, neboj se je 

pochválit, nau č se to p řijímat od nich
• Uvědom si, že v situaci, v níž jsi, jsou 

zcela oprávn ěné občasné pocity 
bezmoci



• Snaž se obm ěňovat své pracovní
postupy

• Najdi rozdíl mezi na říkáním, které
přináší úlevu a na říkáním, které t ě ničí

• Když jdeš dom ů, soust řeď se na dobré
věci

• Snaž se sama sebe povzbuzovat a 
posilovat

• Využívej posilujících prvk ů přátelství
• Ve volném čase nehovo ř o práci
• Plánuj si chvíle oddechu a odpo činku
• Nauč se říkat „ rozhodla jsem se “



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

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

• Raduj se, sm ěj se, hraj si

• Když neud ělám nic pro sebe, kdo to 
udělá? Když budu jen pro sebe, k čemu 
tu jsem?        A když ne te ď - kdy?           
Talmud



www.radkin.estranky.cz

BLOG aktuáln ě.cz

radkinh@seznam.cz











DĚKUJI  VÁM  ZA  POZORNOST




