
76 
 

Příloha A 

Dotazník k polostrukturovanému rozhovoru (Vymětalová, 2009, s. 67). 

 

1. Okolnosti vyhoření 

a. Problémy v zaměstnání – zpozorování syndromu vyhoření (kdy, na jaké pozici, 

po jaké době na této pozici, jak se nespokojenost projevovala + možné důvody), jak 

zjistili, že je to syndrom vyhoření (sám, byl na to upozorněn apod.) 

b. Fyzické obtíže 

c. Duševní obtíže (deprese, zvýšená emoční labilita, podrážděnost, apatie apod.) 

d. Problémy v rodině/ v partnerství – zpozorování problémů v rodině (kdy, co, jaký stav 

před tím, v čem se rodinný/ partnerský život změnil + možné důvody) 

e. Vyrovnávací mechanismy – kde, v jaké fázi a jakým způsobem byla snaha syndromu 

vyhoření předejít, eliminovat ho a jak. Hledání pomoci v rodině, měla rodina snahu 

pomoci, jak, v čem byla přínosem, kdy a jak rodina zjistila stav, jak na to reagovala 

f. Přístupy k prevenci – aktivní, pasivní, jak + co (ve fázi před vyhořením, po zjištění 

problémů se syndromem vyhoření, v současné době) 

g. Současný stav – syndrom vyhoření trvá/netrvá, případné následky (vztahy s kolegy, 

změna zaměstnání, vztahy v rodině – děti, partner, přítomny patologické jevy) 

h. Změna životních hodnot, cílů, kterých a jak se to v současné době projevuje 

 

2. Údaje o respondentovi 

a. Vzdělání – SŠ, VŠ, obor, studijní výsledky, vztahy s vrstevníky, reakce na krizové 

situace (písemky, zkoušení) 

b. Profesní kariéra – jaké zaměstnání a kdy, vztah k pracovišti, kolegům, nadřízeným, 

obsahu práce 

c. Manželství/partnerství – ano, ne, počet fatálních vztahů, jak dlouho, za jakých 

okolností se poznali (společné zájmy, studium, práce, volný čas), vztahy mezi 

partnery, spokojenost s partnerstvím, způsob trávení volného času (spolu, odděleně, 

stejné/jiné zájmy apod.) 

d. Děti – ano, ne, počet dětí, jejich věk, studium, zdravotní stav, plánované či ne, 

výchovné obtíže  
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e. Žebříček osobních hodnot (5 stupňů ), jak  konkrétně dosahuje těchto hodnot, jak 

se tyto hodnoty projevují v osobním a pracovním životě, společné rodinné hodnoty 

(pův. rodina, nově založená rodina) 

f. Životní styl, distrubuce času mezi pracovní povinnosti a volnočasové aktivity, sociální 

aktivity apod. 

g. Současný zdravotní stav (deprese apod.), závislosti, traumata 

 

3. Rodinná anamnéza 

a. matka: vzdělání, počet dětí, zaměstnání, vztahy s ní 

b. otec: vzdělání, počet dětí, zaměstnání, vztahy s ním 

c. vztahy mezi rodiči 

d. vztahy mezi sourozenci 

e. patologické jevy v rodině 

 

4. Osobní údaje 

a. pohlaví 

b. rok narození 

 

 

 

 

 

 

 


