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Příloha 1 – Dotazník 

Dotazník k bakalářské práci 

Vážená respondentko, vážený respondente. 

Jmenuji se Renata Dvořáková a jsem studentkou posledního ročníku bakalářského studia na 

Pedagogické fakultě UK. 

Tento dotazník byl vytvořen za účelem získání podkladu pro Bakalářskou práci s názvem 

Syndrom vyhoření u pracovníku pomáhajících profesí z řad příslušníků ozbrojených 

složek, pracovníků ve zdravotnictví a školství. Dotazník je určen pro pracovníky 

pomáhajících profesí. 

Dovoluji si Vás touto cestou požádat o co nejpřesnější vyplnění dotazníku. Vyplnění je 

anonymní a dobrovolné. Pokud není uvedeno jinak, vyberte prosím jednu odpověď. 

Předem děkuji za Vaši ochotu a spolupráci.  

1) Jakého jste pohlaví?   a) Muž        b) Žena 

2) Jaká je Vaše profese? 

a) Policista/ policistka b) Zdravotní bratr/ zdravotní sestra c) Učitel/ učitelka 

3) Kolik let praxe máte v daném oboru?  

a) 0-5 b) 6-10  c) 11-15 d) 16-20 e) 21 a více  

4) V jakém režimu pracujete?  

a) Pravidelně 8 hodin denně 

b) Směnný provoz 12 hodin denně 

c) 24 hodin denně a následné volno 

d) Jiná možnost, uveďte -……………………………… 

5) Z jakého důvodu jste se rozhodl(a) pro zvolené povolání? (Možnost označit více 

odpovědí) 

a) Vlastní vůle b) Finanční důvody c) Vzor druhé osoby d) jiné-... 

6) Byl(a) jste dopředu informován(a) o náplni práce při nástupu do zaměstnání?  

7) Odpovídá náplň práce Vašemu očekávání? 



8) Odpovídá podle Vás finanční ohodnocení náplni Vaší práce?  

9) Jak byste ohodnotil(a) náročnost Vašeho povolání? 

 

 

10)  Máte pocit smysluplné práce? 

11)  Odpovídá podle Vás společenské ohodnocení Vaší práci? 

12)  Byl(a) jste nucen(a) vyhledat v průběhu aktuálního zaměstnání pomoc daných 

odborníků? Pokud ano, vyberte z možností, jak Vám návštěva pomohla a uveďte 

prosím důvod návštěvy. 

Odborník Návštěva 

Pomohla Vám 

návštěva? 

(vyberte)  Důvod návštěvy (uveďte) 

Psycholog 
Ano 

Ano   

Spíše ano 

Nevím 

Spíše ne 

Ne 

             Ne 

Psychiatr 
Ano 

Ano   

Spíše ano 

Nevím 

Spíše ne 

Ne 

            Ne 

Jiný odborník 
Ano 

Ano   

Spíše ano 

Nevím 

Spíše ne 

Ne 

            Ne 

 

13)  Co je podle Vašeho názoru syndrom vyhoření? 



a) Stav absolutního vyčerpání 

b) Stav emocionálního vyčerpání vzniklý v důsledku nadměrných psychických a 

emocionálních nároků 

c) Stav nastávající jen u osob, kterým se opakovaně nedaří dosáhnout vytyčeného cíle 

14) Prožil(a) jste v minulosti syndrom vyhoření? (Pokud ne, jděte na otázku 16) 

a) Ano  b) Ne 

15) Uvažoval(a) jste o odchodu z tohoto zaměstnání z důvodu syndromu vyhoření? 

a) Ano  b) Ne 

16) Prožíváte aktuálně syndrom vyhoření? (Pokud ne, jděte na otázku 18) 

a) Ano  b) Ne 

17) Uvažujete o odchodu z aktuálního zaměstnání z důvodu syndromu vyhoření? 

a) Ano b) Ne 

18) Setkal(a) jste se ve svém okolí se syndromem vyhoření? (Pokud ne, jděte na otázku 

20) 

a) Ano  b) Ne 

19) Rozhodl se daný člověk z důvodu syndromu vyhoření opustit povolání? 

a) Ano b) Ne  c) Nevím 

20)  Poskytuje Vám zaměstnavatel možnost supervize? (pozn. Cílem supervize je 

rozvíjení profesionálních dovedností pracovníka, řešení krizových situací a 

posilování pracovních vztahů.) 

a) Ano  b) Ne  c) Nevím 

21) Jste spokojeni s kvalitou pracovního prostředí? 

22) Uveďte, co byste zlepšili na svém pracovišti, a tudíž snížili riziko vzniku syndromu 

vyhoření? 

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………... 

23) Myslíte si, že kvalita pracovních vztahů může zlepšit psychiku člověka, a tudíž snížit 

pravděpodobnost vzniku syndromu vyhoření? 



24) Jste spokojeni s kvalitou pracovních vztahů v aktuálním zaměstnaní? 

25) Vytváří Váš zaměstnavatel podmínky pro zlepšení kvality pracovního prostředí a 

pracovních vztahů, a tím snižuje pravděpodobnost vzniku syndromu vyhoření? 

26) Jak se podle Vás dá předcházet syndromu vyhoření? (Možnost označit více 

odpovědí) 

a) Snížit příliš vysoké nároky na svou osobu 

b) Pomáhat každému člověku 

c) Stanovit si priority 

d) Požádat o pomoc/ o radu v případě potřeby 

e) Věnovat se pouze práci 

27) Jak se vyrovnáváte se stresem z práce? (Možnost označit více odpovědí) 

a) Sportem 

b) Kvalitními mezilidskými vztahy 

c) Psychologickou podporou 

d) Kulturou a četbou 

e) Požíváním alkoholu 

f) Kouřením 

g) Jiné- ………………………………………………………………………………… 

 

28) Myslíte si, že stávající rozsah pracovního volna je u vybraných profesí dostatečný? 

 

 

 

 

Prostor pro Vaše náměty a komentáře 

  

Profese Možnost 

Policista (policistka) Ano/ Ne 

Zdravotní sestra Ano/ Ne 

Učitel (učitelka) Ano/ Ne 



Příloha 2 – Ukázka vyplněných dotazníků 

 



 



 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



Příloha 3 – Přesné znění odpovědí z polouzavřených a otevřených otázek dotazníku 

 

Otázka č. 12: Byla(a) jste nucena(a) vyhledat v průběhu aktuálního zaměstnání pomoc 

daných odborníků? Pokud ano, vyberte z možností, jak Vám návštěva pomohla a uveďte 

prosím důvod návštěvy.  

Tabulka 1: Přesné znění odpovědí z dotazníku- otázka č. 12 

daný odborník důvod návštěvy 

psycholog „úzkosti“, „pracovní vyčerpání“, 

„problematický žák“ 2x 

psychiatr „rodinná situace“, „úzkosti“, „vícenásobné 

sebevraždy kolegů v práci“ 

jiný odborník „pedagogicko psychologická poradna- 

problematický žák ve třídě“ 

 

Otázka č. 22: Uveďte, co byste zlepšili na svém pracovišti, a tudíž snížili riziko vzniku 

syndromu vyhoření? 

Tabulka 2: Přesné znění odpovědí z dotazníku- otázka č. 22 

oblast Přesné znění odpovědí 

Vybavení „Vybavení“ 3x, „kvalitnější vybavení 

sociálních zařízení“, „vybavení kanceláří“, 

„pracovní vybavení“, „lepší vybavenost 

kanceláří (počítače, tiskárny atd.)“. 

„pracovní a sociální vybavenost na 

pracovišti“, „vybavenost pracovními 

prostředky“ 

Prostředí „Prostředí“ 3x, „zlepšení pracovního 

prostředí“ 2x, „hezčí pracovní prostředí“ 

2x, „prostředí-jídelna“, „prostředí-hudba a 

možnost odpočinku“, „modernější stavební 

úpravy kanceláří“, „zlepšit kvalitu 

pracovního prostředí- klimatizované 

kanceláře“ 



Přístup nadřízených „Přístup nadřízených“ 8x, „přístup vedení“ 

6x, „přístup nadřízených-komunikace“, 

„přístup- možnost nošení oděvu 

odpovídající klimatickým podmínkám a 

roční době“, „spravedlivý přístup ke všem 

zaměstnancům“, „přístup vedení- lepší 

atmosféra“ 

Pracovní tempo „Snížit pracovní tempo- množství operací“, 

„snížit pracovní nasazení (odlehčit operační 

program)“, „méně operantů-pracovní 

tempo“, „méně operací“ 

Pracovní vztahy na pracovišti  „Vztahy“ 10x, „vztahy na pracovišti“ 2x, 

„pracovní a mezilidské vztahy-lepší 

komunikace“ 2x, „lepší vztahy“, „lepší 

vztahy-stmelení kolektivu“ 

Benefity „Benefity“ 4x, „možnost sportovních 

aktivit“, „možnost čerpat prostředky na 

relaxační kurzy (yoga, pilates, taichi, 

masáže)“, „semináře, lekce - např. 

flexipasy“ 

Možnost čerpání volna „Volno“ 3x, „víc volných dnů, možnost vzít 

si dovolenou, kdy chci“ 

Zlepšení organizace „Organizace“ 11x, „lepší organizace“ 2x, 

„lepší rozdělení práce mezi pracovníky“ 2x, 

„organizace-snížení počtu žáků na třídu“, 

„více se zaměřit na vlastní práci“, 

„eliminace málo pracujících kolegů“ 

Ohodnocení „Ohodnocení“ 4x, „zvýšit plat“ 3x, 

„ohodnocení (slovní, finanční)“ 2x, „lepší 

ohodnocení v jakékoli formě“ 2x, 



„dostačující slovní a finanční ohodnocení“, 

„ocenění alespoň slovy“ 

Snížení administrativy „Administrativa“ 7x, „méně 

administrativy“ 2x, „snížení nesmyslné 

administrativy“, „méně byrokracie“, 

„snažit se ulehčit „papírování““, „více učit 

a méně papírovat“, „Aby učitel učil a 

"nepapíroval" tolik, pořád dělám u PC jako 

sekretářka“ 

 


