
Individuálne prejavy  

celkovej náchylnosti k stresu a syndrómu vyhorenia 
Do nasledujúcich riadkov vpíšte vedľa jednotlivých výrokov počet bodov, ktoré 

najviac vyjadrujú Vašu situáciu 

Nikdy- 0          Zriedka -1            Niekedy- 2              Často- 3              Vždy- 4   

1. Ťažko sa sústreďujem 

2. Nedokážem sa tešiť zo svojej práce 

3. Pripadám si fyzicky vyžmýkaný /vyžmýkaná 

4. Nemám chuť pomáhať problémovým žiakom 

5. Pochybujem o svojich profesionálnych schopnostiach 

6. Som skľúčený/ skľúčená 

7. Som náchylný/ná k chorobám 

8. Pokiaľ je to možné, vyhýbam sa odborným rozhovorom s kolegami 

9. Vyjadrujem sa posmešne o žiakoch a ich rodičoch 

10.V konfliktných situáciách v škole sa cítim bezmocný / ná 

11.Mám problémy so srdcom, dýchaním, trávením a pod. 

12.Frustrácia zo školskej práce narúša moje súkromné vzťahy 

13.Môj odborný rast a záujem o odbor zaostáva 

14.Som vnútorne nepokojný / ná a nervózny /na 

15.Som napätý / tá 

16.Vyučovanie obmedzujem len na sprostredkovanie učiva 

17.Premýšľam o odchode z učiteľského povolania 

18.Trpím nedostatkom uznania a ocenenia 

19.Trápia ma poruchy spánku 

20.Vyhýbam sa účasti na ďalšom vzdelávaní 

21.Hrozí mi nebezpečenstvo, že stratím prehľad o dianí v odbore 

22.Cítim sa ustráchaný /ná 

23.Trpím bolesťami hlavy 



24.Pokiaľ je to možné, vyhýbam sa rozhovorom so žiakmi 

Spočítajte si, prosím, body pre každú rovinu v otázkach označených číslami. 

Kognitívna rovina: č.1, 5, 9, 13, 17, 21 = 

Citová rovina: č. 2, 6, 10, 14, 18, 22 = 

Telesná rovina: č. 3, 7, 11, 15, 19, 23 = 

Sociálna rovina: č. 4, 8, 12, 16, 20,24= 

Súčet hodnôt všetkých štyroch rovín označuje celkovú mieru Vašej náchylnosti 

k stresu a syndrómu vyhorenia.  

Z dosiahnutých hodnôt môžete vyčítať svoj individuálny stresový profil. 

Maximálna bodová hodnota jednej roviny je 24 bodov, minimálna hodnota je 

nula. 

Počet bodov od  0  do 6 je optimum v každej rovine. Počet bodov nad 18 je 

označovaný za veľmi vážny stav. 

Na základe celkového súčtu môžete zistiť mieru Vašej náchylnosti k stresu 

a vyhoreniu.  

Maximálna hodnota je 96, minimálna je nula. 

Celkový počet bodov do 24 je celkové optimum. 

25 a viac = existencia, prítomnosť stresu. 

Nad 72 je veľmi vážny stav. 

Presnejšie označenie miery stresu  a náchylnosti na vyhorenie (podľa Bártovej) :   

0 – 24 = nízka náchylnosť  

                    25- 48 = mierna náchylnosť 

                    49 -72 = zvýšená náchylnosť 

                     73- 96= vysoká náchylnosť 


