
VYHODNOCENÍ INVENTÁŘE PROJEVŮ SYNDROMU VYHOŘENÍ 

Do níže uvedených řádků zapište vždy vedle čísla položky počet bodů, který jste u 
této položky zaškrtli.
Potom v každé řádce sečtěte výsledky pro každou rovinu dotazníku zvlášť.
Z dosažených hodnot v každé řádce můžete vyčíst svůj individuální stresový profil. 
Maximální hodnota bodů v jedné rovině je 24, minimální - 0 bodů.
___________________________________________________________________

Rozumová rovina:
položky č. 1...... + č. 5...... + č. 9...... + č. 13...... + č. 17....... + č. 21...... = .......... bodů 

Emocionální rovina:
položky č. 2...... + č. 6...... + č. 10...... + č. 14...... + č. 18...... + č. 22...... = .......... 
bodů 

Tělesná rovina
položky č. 3...... + č. 7...... + č. 11...... + č. 15...... + č. 19...... + č.23...... = ........... 
bodů 

Sociální rovina
položky č. 4...... + č. 8...... + č. 12...... + č. 16...... + č. 20...... + č. 24...... = ........... 
bodů
___________________________________________________________________

Rovina rozumová + emocionální + tělesná + sociální......   Celkem      = ........… 
bodů
(podrobný popis potíží charakterizujících jednotlivé roviny uvádíme na následující  
stránce) 

Součtem všech čtyř rovin získáte celkovou míru vaší náchylnosti ke stresu a 
syndromu vyhoření. Maximální hodnota celkového součtu je 96, minimální 0
Pamatujte, že se nejedná o hodnotící test ale pouze o orientační zjištění, ve 
kterých složkách osobnosti není u vás vše v pořádku. 
Vysoké hodnoty celkového součtu bodů ještě nemusí svědčit o vašem 
syndromu vyhoření. Spíše mohou být podnětem k dalšímu pátrání po vašem 
životním stylu, resp. po vašich stylech chování a vypořádávání se s problémy. 

Praktické využití výsledků testu: vysoké hodnoty součtu bodů v některé 
z uvedených rovin vám napovídají, které složce své osobnosti se více věnovat. 
Nyní, když si na základě vyhodnocení inventáře dokážete představit jak jsou 
definovány jednotlivé roviny syndromu vyhoření, vám bude srozumitelnější i 
následující stránka. 
V jednotlivých rovinách lidské psychiky - rozumové, emocionální, tělesné a sociální, 
hodnotí syndrom vyhoření mezinárodní klasifikace nemocí ...


