
PSYCHIATRIA-PSYCHOTERAPIA-PSYCHOSOMATIKA, 21, 2014, č. 3-4, s. 37 - 40 

37 
 

Konferencia Psychiatria a spoločnosť 

 

Syndrom vyhoření a deprese v lékařských profesích – výsledky české národní studie 

Jiří Raboch, Radek Ptáček 

Burnout and depression in medical professions – Results of the Czech national study 

 

 

Souhrn 

Pozadí problému: Syndrom vyhoření se vyskytuje často v lékařských profesí, kdy v důsledku fyzického i emoč-

ního vypětí dochází k poklesu efektivity práce. Zejména ve zdravotnictví pak může tento vést k závažným ob-

tížím projevujících se nejen ve vztahu lékař-pacient, ale i v celém systému. Cíl a východiska: Cílem výzkum-

ného projektu bylo zmapovat intenzitu symptomů syndromu vyhoření a deprese mezi českými lékaři, jeho 

východiskem pak aktuální odborná literatura, která upozorňuje na relativně vysoké přetížení lékařů 

v moderním zdravotnictví. Metody: Poacužit byl mapující výzkumný projekt a standardizované dotazníkové 

metody Shirom Melamed Burnout Measure (SMBM) a Beck Depression Inventory-II (BDI-II). Dotazníky by-

ly rozeslány n=30000 lékařům (z celkového počtu n=40834 členů České lékařské komory), kteří používali  

e-mail, s žádostí o jejich elektronické vyplnění. Celkem odpovědělo n=13452 lékařů. Odpovědi nekompletní 

a inonzistentní, byly z výzkumného souboru vyřazeny. Základní vzorek obsahoval n=7428 validních odpovědí, 

což znamená, že získané informace jsou přibližně od 20% lékařů v České republice. Výsledky: U 34% lékařů 

byly identifikovány symptomy syndromu vyhoření, které lze hodnotit jako přítomné nebo velmi závažné. Po-

uze 8% lékařů uvádí, že tyto symptomy nepociťuje nikdy nebo jen velmi zřídka. 10% lékařů popisuje symp-

tomy středně těžké až těžké deprese. Závěry: Studie přináší informaci o zvýšeném výskytu symptomů syn-

dromu vyhoření a deprese u českých lékařů. Zjištěné výsledky mají význam především pro porozumění mož-

ným důsledkům nadměrného zatížení lékařů, a především pak pro zohlednění těchto výsledků při systémo-

vých změnách ve zdravotnictví. 

Klíčová slova: syndrom vyhoření, deprese, lékařské profese. 

 

Summary 

Background: The Burnout occurs frequently in the medical profession, when due to physical and emotional 

stress decreases efficiency. Especially in health care sector in might then lead to serious difficulties manifested 

not only in the doctor-patient relationship, but also in the entire system. Aim and Objectives: The aim of the 

research project was to map the intensity of the symptoms of burnout and depression among Czech doctors, 

the starting point of the the research project was the current literature, which highlights the relatively high 

overload doctors in the modern medicine. Methods: We used mapping research project and standardized 

questionnaires methods - Shirom Melamed Burnout Measure (SMBM) and Beck Depression Inventory-II 

(BDI-II). The questionnaires were sent to physicians n = 30000 (of a total of n = 40834 members of the Czech 

Medical Chamber), who used e-mail, asking for their e-filling. Total number of responses were n = 13452 phy-

sicians. Incomplete and inconsistent responses were excluded from the research sample. Basic sample includ-

ed n = 7428 valid responses, which means that the information obtained is approximately 20% of doctors in 

the Czech Republic. Results: In 34% of physicians were identified symptoms of burnout, which intensity can 

be assessed as present or very serious. Only 8% of physicians stated that they experience symptoms never or 

only very rarely. 10% of physicians describe symptoms of moderate to severe depression. Conclusions: The 

study provides information on the increased incidence of symptoms of burnout and depression among Czech 

doctors. The results are of particular importance for understanding the possible consequences of excessive 

load of doctors, and the results should especially be taken into account for systemic changes in health care. 

Keywords: burnout, depression, medical profession. 
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Úvod do problematiky 

Syndrom vyhoření je definován jako stav emocionálního 

vyčerpání a depersonalizace, často spojený se ztrátou pro-

fesního zájmu nebo osobního zaujetí, vedoucího k poklesu 

efektivity práce (Fruedenberger, 1980). Hlavními spouštěči 

syndromu vyhoření jsou chronický stres, permanentní časo-

vý tlak a vysoké emoční napětí (Maslach et al., 2001). Syn-

drom vyhoření není důsledkem izolovaných zkušeností, ale 

je reakcí na postupné psychické vyčerpání a dlouhodobý 

stres. Nejčastější výskyt syndromu vyhoření se uvádí u osob, 

které mají náročný a intenzivní kontakt s lidmi, eventuálně 

osob, jejichž práce je stereotypní, neadekvátně ohodnocená 

atp. (Arigoni et al., 2009). 

Stres a syndrom vyhoření u lékařů a obecně pracovníků 

ve zdravotnictví je velmi aktuálním tématem (Ptáček a Ra-

boch, 2013). Dle Shanafelta a kol. (2010) jsou projevy syn-

dromu vyhoření a deprese nejvýznamnějšími prediktory 

závažných lékařských pochybení. Fakrekopf (2008) udává 

až šestinásobný výskyt profesních chyb u lékařů trpících 

depresemi. Syndrom vyhoření tak výrazným způsobem 

působí na výkon profese lékaře, čímž může negativně ov-

livňovat zdraví pacienta, ale ohrožovat i celý systém zdra-

votnictví a důvěru v něj. Tabulka 1 uvádí důsledky zvýše-

ného výskytu syndromu vyhoření v lékařských profesích 

uváděných v odborných studiích (Ptáček et al., 2013). 

Tabulka 1. Dopady syndromu vyhoření na systém zdra-

votnictví. 

Table 1. The impact of burnout on the healthcare system. 

Vztah pacient – lékař Systém zdravotnictví 

 snížená výkonnost lékaře, 

 zvýšený počet medicín-

ských chyb, 

 snížený zájem o pacienta, 

 volba kompromisů 

v souvislosti s bezpečím 

pacienta, 

 neefektivní, rigidní vzorce 

preskripce medikace  

a léčby obecně, 

 neochota ke kreativnímu, 

alternativnímu myšlení. 

 zvýšený odchod ze zaměs-

tnání, zvláště služebně mlad-

ších lékařů, 

 snížená ochota lékařů 

k profesnímu růstu, 

 zvýšená „cirkulace“ lékařů 

zvláště na exponovaných 

pracovištích, 

 zvýšené náklady související 

s neochotou lékařů k jiným 

než zaběhlým postupům, 

 zvýšený počet lékařů odchá-

zejících z profese, 

 snížená efektivita systému 

v důsledku zvýšeného počtu 

chyb lékařů, 

 snížená důvěra veřejnosti 

v systém zdravotnictví 

v důsledku zjevných projevů 

syndromu u lékařů (nižší 

ochota komunikovat, od-

osobněný přístup, deklarova-

ný cynismus). 

 

Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze 

Adresa pre korešpondenciu: Prof. MUDr. J. Raboch, DrSc.,  

Ke Karlovu 11, 121 08 Praha 2, Česká republika,  

E-mail: raboch@cesnet.cz 

Soubor a metodika 

V roce 2013 Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN 

v Praze ve spolupráci s Českou lékařskou komorou realizo-

valy výzkumný projekt zaměřený na zmapování intenzity 

symptomů syndromu vyhoření a deprese. Použit byl mapu-

jící výzkumný projekt a standardizované dotazníkové meto-

dy Shirom Melamed Burnout Measure (SMBM) a Beck 

Depression Inventory-II (BDI-II), lékaři byli dále dotázání, 

zda se cítí ohroženi syndromem vyhoření a to za použití  

4 bodové likertovy škály (spíše ne – rozhodně ano), s mož-

nou alternativou uvést položku „nevím“. 

Dotazníky byly rozeslány n=30000 lékařům (z celkové-

ho počtu n=40834 členů České lékařské komory), kteří pou-

žívali e-mail, s žádostí o jejich elektronické vyplnění. Cel-

kem odpovědělo n=13452 lékařů. Odpovědi nekompletní 

a inkonzistentní, byly z výzkumného souboru vyřazeny. 

Základní vzorek obsahoval n=7428 validních odpovědí, což 

znamená, že získané informace jsou přibližně od 20 % léka-

řů v České republice. Tabulka 2 uvádí základní informace 

o pohlaví, věku, délce praxe, typu zaměstnavatele ve sledo-

vaném souboru. 

Tabulka 2. Základní charakteristiky účastníků výzkumu. 

Table 2. Basic characteristics of research participants. 

 
n n % 

POHLAVÍ 

Muž 3003 40,42 

Žena 4425 59,57 

VĚK 

25-30 let 1526 20,54 

30-40 let 1706 22,97 

40-50 let 1794 24,15 

50-60 let 1778 23,94 

60-70 let 550 7,40 

70-80 let 68 0,92 

80-90 let 6 0,08 

PRAXE 

1-6 let 1738 23,40 

6-11 let 970 13,06 

11-16 let 828 11,15 

16-21 let 880 11,85 

21-26 let 850 11,44 

26-31 let 826 11,12 

31-36 let 750 10,10 

36-41 let 360 4,85 

41-46 let 152 2,05 

46-51 let 58 0,78 

51-56 let 16 0,22 
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ZAMĚSTNAVATEL 

Vlastní praxe 1826 24,58 

Obec 762 10,26 

Stát 3340 44,96 

Soukromá společnost 1460 19,66 

Církev 40 0,54 

PŘEVAŽUJÍCÍ PRAXE 

Ambulantní 3314 44,61 

Lůžkové 4114 55,39 

 
 

Z uvedených údajů je patrné, že charakteristiky získané-

ho vzorku přibližně odpovídají charakteristikám základního 

vzorku, tedy všem aktivním lékařům, mezi kterými je 46% 

žen a 54% mužů. Z hlediska věkového zastoupení se vý-

zkumu účastnilo nejvíce lékařů v produktivním věku (25 - 

60 let) – přes 90%. Z hlediska délky výkonu profese lékaře 

jsou všechny skupiny zastoupeny relativně vyrovnaně. Pře-

važujícím zaměstnavatelem respondentů je stát nebo obec – 

celkem 55%, lékařů s vlastní praxí se účastnilo 25%, lékaři 

zaměstnaní u soukromých společností 20%, církví necelé 

procento. Převažující praxe – ambulantní nebo lůžková je 

relativně vyrovnaná. Tabulka 3 dále uvádí počty lékařů 

v oborech, kde minimální n=100.  

Tabulka 3. Počty lékařů v oborech, kde minimální n=100. 

Table 3. Number of physicians in the specializations, 

where minimal n=100. 

OBOR N 

všeobecné praktické lékařství 962 

vnitřní lékařství - interna 880 

anesteziologie a intenzivní medicína 562 

gynekologie a porodnictví 456 

dětské lékařství 404 

psychiatrie 358 

praktické lékařství pro děti a dorost 352 

chirurgie 348 

neurologie 328 

oftalmologie 268 

radiologie a zobrazovací metody 196 

rehabilitační a fyzikální medicína 176 

otorinolaryngologie 172 

urologie 142 

dermatovenerologie 140 

pneumologie a ftizeologie 138 

kardiologie 134 

ortopedie 120 

Výsledky 

Graf 1 uvádí distribuci odpovědí na otázku „Cítíte se 

ohroženi syndromem vyhořeni?“ Otázka směřovala k ne-

standardizovanému zhodnocení mentální reprezetance aktu-

álního ohrožení. Tuto otázku pokládáme za důležitou, pro-

tože odráží, jak lékař vnímá a hodnotí svoji situaci. 

 

Graf 1. Cítíte se ohroženi syndromem vyhoření? 

Graph 1. Are you at risk of burnout? 

 

83,1% lékařů uvádí, že se v určité míře cítí syndromem 

vyhoření ohroženo, 12,7% lékařů se pak syndromem vyho-

ření cítí „rozhodně“ ohroženo. 

Graf č. 2 dále shrnuje distribuci celkového skóru syn-

dromu vyhoření, hodnoceného dotazníkem SMBM. U 34 % 

lékařů byly identifikovány symptomy syndromu vyhoření, 

které lze hodnotit jako přítomné nebo velmi závažné. Pouze 

8% lékařů uvádí, že tyto symptomy nepociťuje nikdy nebo 

jen velmi zřídka. 

 

Graf 2. Intenzita syndromu vyhoření. 

Graph 2. The intensity of the burnout syndrome. 

 

Při bližších analýzách jsme dále zjišťovali, které speci-

fické faktory jsou nejvýznamnějšími prediktory intenzity 

syndromu vyhoření. Jako jeden z nejvýznamnějších lze 

označit obor výkonu lékařské profese. Statisticky nejvyšší 

intenzitu syndromu vyhoření vykazují chirurgické obory. 

Na prvním místě se umístila úrazová chirurgie, kde průměr-

ný celkový skór ve škále SMBM je o 2,5 standardní od-

chylky vyšší než v celém souboru. Při srovnání této hodnoty 

s průměrem celého souboru se jedná o statisticky velmi 

významný rozdíl (p<0,001). Naopak nejnižší míru vyhoření 

vykazuje pracovní lékařství, kde je tento skór v dotazníků 

SMBM oproti celému průměru statisticky významně nízký 

(p<0,001) - o více než 2 standardní odchylky. Při hodnocení 

vlivu pohlaví na intenzitu symptomů vyhoření jsme zjistili, 
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že ve sledovaném vzorku muži vykazují statisticky mimo-

řádně vyšší intenzitu (p<0,001) než ženy.  

Mezi dalšími faktory, které ovlivňují intenzitu syndromu 

vyhoření, zjišťujeme především tyto: 

 Lékaři v atestační přípravě vykazují statisticky velmi výz-

namně zvýšené hodnoty v dotazníku SMBM než lékaři 

s atestací (p<0,001). 

 Tento faktor částečně souvisí s dalším nálezem a tím je 

negativní korelace intenzity syndromu vyhoření s věkem 

(r= - 0,38; p<0,001). 

 Svobodní lékaři a lékařky vykazují oproti lékařům 

v manželském vztahu intenzitu vyhoření výrazně vyšší 

(p<0,001).  

 Souvisejícím faktorem je i počet dětí, který opět negativně 

koreluje s intenzitou syndromu vyhoření (r=-0,26; 

p<0,001).  

Graf 3 dále prezentuje celkové skóre v dotazníku BDI-

II, tedy intenzitu depresivních symptomů, které jsou katego-

rizovány do 5 úrovní. U 10% lékařů skóre odpovídá intenzi-

tě středně těžkých až těžkých depresivních symptomů. 

 

Graf 3. Intenzita depresivních symptomů u lékařů. 

Graph 3. The intensity of depressive symptoms among 

physicians. 

 

Diskuse a závěr 

Lékaři jsou rizikovou skupinou pro rozvoj syndromu 

vyhoření, který může zásadně ovlivňovat pracovní výkon-

nost, přístup k pacientům i výskyt pracovních chyb a omylů. 

Ohrožuje tak tedy nejen lékaře, ale i pacienty a samotný 

systém zdravotnictví. Prevenci a terapii syndromu vyhoření 

je třeba se věnovat, a to jak na rovině osobní (aktivním přís-

tupem ke vzdělávání, dostatečný volný čas, sociální podpo-

ra v rodině a další řada specifických psychologických po-

stupů), tak na rovině systémové, ze strany zaměstnavatele, 

systému zdravotnictví. Podle řady odborných studií je nejen 

zapotřebí omezit, případně zcela vyloučit systémové příčiny 

syndromu vyhoření u lékařů, ale také nabídnou aktivní sys-

tém prevence ve smyslu různých programů, systémů super-

vize a poradenství a pod.  

Výsledky prezentované studie – českého národního vý-

zkumu v lékařské populaci přinášejí zjištění, že u 34% léka-

řů byly identifikovány závažnější symptomy syndromu 

vyhoření a přibližně u 10% lékařů i výraznější intenzita 

depresivních symptomů. To jsou zjištění, která lze hodnotit 

minimálně jako znepokojující. Ze statistických analýz vy-

plývá, že většina lékařů s intenzivnějšími symptomy depre-

se, spadá právě do skupiny „nejvíce vyhořelých lékařů“. 

Z klinického hlediska je to srozumitelné, logické a očekáva-

telné. Dlouhodobý stres vede k postupně rozvíjejícím se 

symptomům syndromu vyhoření, které se při zvyšující in-

tenzitě mohou pozvolna transformovat i do závažných psy-

chiatrických obtíží – např. afektivních poruch. V klinické 

praxi to pak znamená, že poměrně velký počet lékařů je 

relativně závažným způsobem ohroženo na svém zdraví, 

v důsledku výkonu náročné profese. Ohroženými, a to i po-

měrně závažným způsobem jsou však i jejich pacienti. 

Náročnost lékařské profese a možná ohrožení z ní ply-

noucí, je nutné v kontextu obdobných studií brát velmi váž-

ně. Nicméně i tak se lze setkávat s názory, které problema-

tiku zlehčují, banalizují nebo zcela popírají. V tomto ohledu 

je odpovědností zvláště odborníků z oborů psychiatrie 

a psychologie, aby o problematice nejen hovořili, ale uvádě-

li ji do reálných souvislostí a navrhovali možná řešení. Syn-

drom vyhoření u lékařů je také závažným problémem proto, 

že lékaři jsou jako pacienti velmi specifickou skupinou. 

Často mohou mít zábrany svěřovat se se svými zdravotními, 

natož psychickými obtížemi svým kolegům. Z tohoto hledi-

ska je nutné vytvářet specializované služby, které budou 

tato specifika zohledňovat a lékařům nabízet péči, kterou 

budou ochotni akceptovat. Toto je důležitou výzvou, kterou 

je nutné brát velmi vážně.* 

 
___________________ 

*Práca bola prednesená na konferencii Psychiatria a spoločnosť, ktorá sa 

konala pri príležitosti 90. výročia založenia PN v Pezinku. 
** Podpořeno projektem Prvouk Psychologie UK – P03/LF1/9. 
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