
Příloha - Dotazník 

Ohrožení ředitelek mateřských škol syndromem vyhoření a možnosti 

prevence tohoto syndromu 

Část 1. 

1. Věk respondenta 

    20-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let více než 60 let 

2. Délka řídící praxe 

    do 6 let 7-12 let 13-18 let 19 a více let 

3. Velikost školy (počet tříd) 

    1 2-3 4-6 7 a více 

4. Region školy 

    Praha Brno       Středočeský kraj       Jihomoravský kraj mimo Brna 

 

Část 2.   

Následující test obsahuje 30 výroků. Pozorně si je přečtěte a označte ty, které odpovídají 

Vaší situaci. 

5. Cítím se téměř neustále vyčerpaná. 

6. Ráno se budím nevyspalá. 

7. Večer nemůžu usnout. 

8. Trápí mě různé neurčité bolesti (hlavy, zad…), u kterých neznám příčinu. 

9. Mám potíže se zažíváním. 

10. Již dlouho se cítím ve stresu. 

11. Bývám častěji nemocná než dříve. 

12. V poslední době se výrazně zvětšila/zmenšila moje chuť k jídlu. 

13. Chybí mi energie. 

14. Mám pocit, že se zhroutím. 

15. V poslední době mám potíže s pamětí. 

16. Neustále se zabývám myšlenkami na to, co musím ještě v práci zvládnout. 

17. Prožívám úzkost, stále se něčeho bojím. 

18. Mívám dojem, že je mi všechno jedno. 

19. Všechno mě dokáže rozčílit. 

20. Splnit některé úkoly mi připadá těžší než dřív. 



21. Mám pocit, že nestojím za nic. 

22. Mám výčitky svědomí, že toho nezvládám tolik, kolik bych chtěla. 

23. Často mi je bezdůvodně do pláče. 

24. Špatně se soustředím. 

25. Už nepociťuji radost. 

26. Z dobrých výsledků své práce se netěším.  

27. V poslední době bezdůvodně „vyjíždím“ na děti. 

28. Ani si nepamatuji, kdy jsem naposledy měla čas sama pro sebe. 

29. Ani si nepamatuji, kdy jsme na sebe měli čas s partnerem. 

30. Partner mi vyčítá, že chodím z práce otrávená. 

31. V práci mi kolegové lezou na nervy. 

32. Jsem hádavá a výbušná. 

33. Nemůžu vystát hned několik klientů (dětí, rodičů). 

34. Nemám chuť se scházet se svými přáteli tak často jako dřív. 

 

Část 3. 

Označte činnosti, které Vás nejvíce zatěžují, vysilují: 

Vedení lidí (zaměstnanců) 

Komunikace s rodiči 

Komunikace se zřizovatelem 

Administrativa 

Přímá práce s dětmi 

Sledování novinek v oboru 

Prezentace školy navenek 

Jiné (uveďte jaké) …………………………………………………………… 

 

 

 

 



Část 4. 

Označte činnosti a faktory, které Vám pomáhají snižovat pracovní zátěž 

a) V zaměstnání: 

Delegování 

Vybavení a estetika pracoviště 

Sdílení problémů s kolegy 

Pozitivní zpětná vazba (např. od rodičů, zřizovatele,…) 

Vzdělávání v oblasti řízení 

Jiné (uveďte jaké) ………………………………………………………… 

 

b) V osobním životě: 

Rodinný život 

Setkávání s přáteli 

Sport a pobyt v přírodě 

Tvoření 

Návštěva kulturních programů 

Četba, poslech hudby 

Cestování 

Jiné (uveďte jaké) ………………………………………………………… 

 


