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Vliv vykonávané profese

 Zaměstnání ovlivňuje osobní život jedince

velký vliv i na partnerské vztahy

důležité faktory ovlivňující manželství:

stres a vyčerpání v práci – např.:

Zdroj obr.:  protext.cz

 pracovní doba

 kvalita kolektivu

 nadřízení

 zážitky a události

 ...



Stres a vyčerpání ze zaměstnání

 Fyzické i psychické vyčerpání v práci?

 formou zloby a negativních emocí (podrážděnost,

snížené prožívání štěstí, úzkostlivost... ) přenášeno na

další členy domácnosti – partner, děti

=> partnerské neshody, konflikty, hádky, rozvody?

Zdroj obr.: menandmentalhealth.com



Přenos stresu do rodinného života

 Pokud je člověk ve stresu 

přenáší jej na partnera a 

rodinu => dvojitý stres:

1. přímo od stresoru, 

2. díky disharmonii v rodině

Zdroj obr.: http://modrahvezdazivota.cz

 vede ke snížení pracovní akceschopnosti

 = potenciálně velký problém v případě 

pomáhajících profesí – hasiči, záchranáři, policisté 



Specifika: Hasiči

Partneři hasičů se setkávají s:

 směny a různé pracovní doby,

přenos traumatických a 

nebezpečných zážitků,

 sociální atmosféra spjatá s 

hasičstvím,

dobře přijímáni veřejností 

(„pomáhají“ = hrdinové).

Zdroj obr.: http://archiv2.hzszlk.eu



Specifika: Policie

Policejní práce:

považována za jednu z
nejvíce stresujících

Příslušníci významně rizikoví
pro dysfunkce manželství,
alkoholismus, domácí násilí
a sebevraždy.

paranoia přenášená do
rodiny – hlídání partnera i
dětí

veřejností přijímáni hůře než
např. hasiči

Zdroj obr.: https://cs.wikipedia.org/



Specifika: Zdravotničtí záchranáři

 častý kontakt se zraněnými a smrtí

 trauma, stres

 směny a různé pracovní doby

 časté zneužíváni ZZS

 spory při předávání pacientů do nemocnic

Zdroj obr.: https://de.wikipedia.org/



Společné všem?

Velmi náročná práce s 

častým stresem a traumaty

http://users2.unimi.it



Vyrovnávání se stresem/traumatem

emoční necitlivost (Emotional numbin) – odfiltrování emocí a orientace jen

na kognitivní aspekty práce

může vést k negativním projevům v manželství:

 nezájem, oddělení a emocionální nedostupnost,

 snížená schopnost a ochota rodičů k interakcím se svými dětmi

pasivní činnost („sledování televize“)

aktivní činnost („práce na zahradě“)

 sociální činnosti („hra s dětmi“)

asociální činnost („chci být sám“)

 podpora:

 peerské programy, krizová intervence, psychologická pracoviště

http://www.mymobiledoc.org



Volba tématu

Nedostatek odborných studií z kontextu ČR

Aktuálnost a závažnost vzhledem k vývoji společnosti.



Cíle práce

 V rámci primárního výzkumu odhalit podpůrné a zátěžové
faktory profese ovlivňující partnerské vztahy.

 Ve spolupráci s psychologickými pracovišti aplikovat
zjištění do praxe v rámci přípravy členů pomáhajících
profesí i jejich partnerů.

http://goodbelly.com



Vybrané hypotézy

Pokud je stres mezi partnery přenosný, může být různě
reflektován?

 Je spokojenost s podporou vedoucích pracovníků spojena
s nižším přenosem stresu do rodinného prostředí?

 Je spokojenost s pracovním kolektivem (týmem, kolegy)
spojena s nižším přenosem stresu do rodinného
prostředí?

 Je zranění člena IZS získané při výkonu povolání rizikovým
faktorem pro poskytovanou podporu ze strany partnera?



Respondenti

Členové IZS – hasiči, záchranáři, policisté (???) a jejich
partneři.

Pouze "terénní/výjezdoví" pracovníci.

Pouze osoby, kteří mají partnera delší dobu (???).



Metodika

Fáze A – příprava projektu

 analýza dostupné literatury a vytvoření přehledu 
relevantních informací v problematice

Foto: Radek Procházka 

Fáze B - rozhovory

 analýza
semistrukturovaných
rozhovorů s pracovníky v IZS
týkajících se jejich
partnerského života

 spolupráce s psychology a
terapeuty



Metodika

Fáze C - dotazníky

distribuce dotazníků pracovníkům v IZS – hasiči,
záchranáři, policisté i jejich partneři

oba partneři nejdříve vyplní vstupní dotazník a
následně po dobu 2 týdnů budou každý den
vyplňovat krátký každodenní dotazník týkající se
pracovních událostí a partnerské interakce

distribuce

on-line (např. platforma Qualtrics) či papírově
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