
Přílohy :

Příloha č. 1
Dotazník BM – psychického vyhoření

Tímto dotazníkem můžeme změřit míru vlastního psychického vyhoření. Při 
vyplňování použijte prosím níže uvedeného odstupňování. Pro účely tohoto 
zkoumání se zaměřte na předcházející období 1 roku.

1 … nikdy                        4 … někdy        5 … často
2 … jednou za čas                                     6 … obvykle
3 … zřídka kdy                                         7 … vždy

1. Byla jsem unavena.                                                         (            )

2. Byla jsem v depresi (tísni).                                             (            )

3. Prožívala jsem krásný den.                                             (            ) 

4. Byla jsem tělesně vyčerpaná.                                          (            )

5. Byla jsem citově vyčerpaná.                                           (            )          

6. Byla jsem šťastná.                                                           (            )

7. Cítila jsem se vyřízená (zničená).                                   (            )  

8. Nemohla jsem se vzchopit a pokračovat dále.               (            )

9. Byla jsem nešťastná.                                                      (            )  

10. Cítila jsem se uhoněná a utahaná.                                (            )

11. Cítila jsem se jako uvězněná v pasti.                           (            )

12. Cítila jsem se jako bych byla nula (bezcenná).            (            )

13. Cítila jsem se utrápená.                                                (            ) 

14. Tížily mne starosti.                                                       (            )

15. Cítila jsem se zklamaná a rozčarovaná.                        (            )

16. Byla jsem slabá a na nejlepší cestě k onemocnění.      (            )

17. Cítila jsem se beznadějně.                                            (            )

18. Cítila jsem se odmítnuta a odstrčena.                           (            ) 

19. Cítila jsem se plna optimismu.                                     (            )

20. Cítila jsem se plna energie.                                          (            ) 

21. Byla jsem plna úzkosti a obav.                                    (            ) 

Příloha č. 2
DOTAZNÍK
V dotazníku označte jen ten údaj, který odpovídá
Vaší osobě, případně vepište do řádku upřesňující údaje. V některých otázkách je 



možné označit více údajů.

1. Věk
a- do 20 let
b- do 25 let
c- 26 – 35 let
d- 36 – 45 let
e- 46 – 55 let
f- nad 55 let

2. Nejvyšší dosažené vzdělání
a- základní
b- střední s výučním listem
c- střední s maturitní zkouškou
d- vyšší odborné
e- vysokoškolské

3. Dosažení předepsané pedagogické kvalifikace
a- ANO
b- NE

4. Celková délka praxe s dětmi s mentálním postižením (v letech)
a- do 5 let
b- 5-10 let
c- 10-15 let
d- 15-20 let 
e- nad 20 let

5. Zakroužkujte pracovní problémy, které jste měla za poslední rok? Popřípadě 
dopište
a- problémy s nadřízenými
b- přetěžování
c- problémy s kolegy
d- ztráta nadšení a smyslu práce
e- profesní nedocenění
f- finanční nedocenění
g- nedostatečné materiální zajištění pracoviště
h- špatná atmosféra na pracovišti
i - obavy z budoucnosti
j- ….............................
6. Projevují se Vaše pracovní problémy ve Vašem soukromém životě? Pokud ano, 
tak jak se projevují ?
a- ano ….............................
b- ne

7. Co děláte, když se cítíte unavena?
a- fyzická aktivita
b- pěstování koníčků
c- celoživotní vzdělávání
d- spánek



e- odpočinek
f- jiné (prosím napište)

8. U koho hledáte pomoc, když se cítíte unavena?
a- rodina
b- přátelé
c- kolegové
d- vyhledávám samotu
e - jinde (kde?)

9. Jaké změny by se měly na pracovišti udělat, aby se u Vás pocit únavy zmírnil?
a- zlepšení podmínek na pracovišti
b- zlepšení komunikace v pracovním týmu
c- zlepšení komunikace s nadřízeným
d- častější provádění supervizí
e- zlepšení spolupráce
f- lepší finanční ohodnocení
g- kladné hodnocení (pochvala, povzbuzení)
h- jiné (napište jaké)

Příloha č. 3

Znalosti o syndromu vyhoření
Zakroužkuj správné odpovědi

1. Čím se projevuje syndrom vyhoření? 
a-poruchy spánku
b-celková únava
c-psychické vyčerpání
d-empatie
e-vznětlivost
f-trvalá dobrá nálada 
 
2. Co předchází syndromu vyhoření?
a-dlouhodobé pracovní přetížení
b-dlouhodobé a opakované pracovní neúspěchy



c- ponížení, urážení, pomlouvání
d-vysoké finanční ohodnocení
e-příliš tvrdý a neosobní pracovní režim
f-stres

3. Co znamená frustrace?

…........................................................................................................................

4. Co patří mezi fyzické znaky syndromu vyhoření?
a-poruchy spánku
b-potíže s dýcháním
c-vysoký krevní tlak
d-svalové napětí
e-apatie
f-pesismus

5. Co znamená apatie?

….............................................................................................................................

6. Napište, co považujete za prevenci syndromu vyhoření?

…..............................................................................................................................
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