Přílohy
Příloha 1: Instrukce k dotazníkům
Dobrý den,
jsem studentka katedry psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Chtěla
bych vás požádat o vyplnění dotazníku, který je součástí mé diplomové práce týkající se
oblasti partnerských vztahů.
Výzkum je určen osobám ve věku min. 20 let, které se nacházejí v partnerském vztahu nebo
v manželství. Vztah musí trvat minimálně 6 měsíců.
Vyplnění dotazníku vám zabere 10-15 minut. Dotazník je rozdělen na několik částí, ke kterým
vždy budou uvedeny instrukce. Většina otázek se zaměřuje na různé oblasti týkající se vašeho
partnerského vztahu a některé se týkají vaší osobnosti celkově. V dotazníku nejsou správné
ani špatné odpovědi. Veškerá získaná data jsou důvěrná a anonymní. Vyplňujte tedy prosím
dotazník co nejupřímněji. Vyplňování dotazníku věnujte plnou pozornost. Pokud neznáte zcela
jednoznačnou odpověď, zkuste se přece jen přiklonit k jedné z vašich reakcí, která převažuje.
V případě zájmu můžete na konci dotazníku zanechat svůj e-mail, kam vám po obhájení mohu
práci zaslat a můžete si tak přečíst její výsledky.
Za váš čas a vyplnění dotazníku vám mockrát děkuji.

Bc. Anna Marelová, studentka psychologie FF UK

Příloha 2: Základní údaje
Pohlaví: Muž – Žena
Věk (min. 20 let):
Nejvyšší dosažené vzdělání:
Základní – Vyučen – Středoškolské – Vyšší odborné – Vysokoškolské
Rodinný stav:
V partnerském vztahu – V manželství – V druhém manželství (a více) – Mingle (vídáme se
pouze o víkendech)
Typ vztahu: Heterosexuální – Homosexuální

Délka vztahu (číslo). Zaokrouhlete na roky (např. 1 rok a 8 měsíců= 2, pokud je délka vašeho
vztahu půl roku, napište 0,5). Min. délka vztahu - půl roku:
Bydlení: Ve společné domácnosti – Odděleně
Společné děti: Ano – Ne – Ano-z jiného vztahu

Znění dotazníků (v předloženém pořadí):

Příloha 3: Index párové spokojenosti (Couples Satisfaction Index – CSI)
1. Označte, prosím, míru vaší spokojenosti ve vašem vztahu, zvážíte-li všechny jeho aspekty.
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Většina lidí má ve svém vztahu neshody. Na následující škále, prosím, označte, přibližnou
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míru shody, nebo neshody mezi vámi a vašim partnerem pro každou z následujících kategorií.

2. Množství společně
stráveného času
3. Rozhodování o
důležitých věcech
4. Vyjadřování náklonnosti

Vždy
5. Obecně, jak často si
myslíte, že vám je
spolu dobře?
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6. Jak často si přejete, aby
váš nynější vztah
nikdy nezačal?

7. Ještě pořád cítím silné
propojení mezi mnou a mým
partnerem.
8. Kdybych mohla vrátit
čas, znovu bych si
vzal(a), nebo bych žil(a)/cho
dil(a) se stejnou osobou.
9. Náš vztah je pevný.
10. Někdy přemýšlím, zda
na mě někde
čeká někdo jiný.
11. Ve vztahu se svým
partnerem jsem
šťastný/á.
12. Se svým partnerem mám
vřelý a příjemný vztah.
13. Neumím si představit, že
by můj vztah s
partnerem skončil.
14. Mám pocit, že se svému
partnerovi mohu
svěřit prakticky se vším.
15. Nedávno jsem začal(a)
mít pochybnosti
o našem vztahu.
16. Partner je pro mě ideální
romantický protějšek.
17. Opravdu cítím, že se
svým partnerem tvoříme
tým.
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18. Nedokáži si představit,
že by mě kdokoli jiný dokáz
al učinit tak šťastnou/šťastný
m jako můj partner.
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19. Jak obohacující je pro
vás váš vztah s partnerem?
20. Jak se daří vašemu
partnerovi uspokojovat
vaše potřeby?
21. Jak moc váš vztah
odpovídá vaším původním
očekáváním?
22. Obecně, jak jste ve
vašem vztahu spokojen/á?

23. Jak dobrý je váš vztah v porovnání se vztahy ostatních?
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24. Jak často si užíváte
společnost svého partnera?
25. Jak často si vy a váš
partner užíváte společnou
zábavu?

Pro každou z následujících položek vyberte takovou odpověď, která nejlépe popisuje, jaký
máte pocit ze svého vztahu. Na položky odpovídejte na základě svého prvního dojmu a
bezprostředních pocitů, které z nich máte.
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26. Zajímavý

Nudný

27. Špatný

Dobrý

28. Naplňující

Prázdný

29. Osamělý

Přátelský

30. pevný

Křehký

31. Odrazující

Nadějný

32. Radostný

Skličující

Příloha 4: Rosenbergova škála sebehodnocení (Rosenberg Self-Esteem Scale)
Máte před sebou několik výroků. Přečtěte si, prosím, pozorně každou výpověď a posuďte, do
jaké míry Vás tento výrok vystihuje zakroužkováním čísla na stupnici
1) Zcela nesouhlasím 2) Spíše nesouhlasím 3) Spíše souhlasím 4) Zcela souhlasím.
Zcela nesouhlasím
1. Celkově jsem se sebou spokojen/-a.
*2. Někdy si myslím, že nestojím za nic.
3. Myslím si, že mám řadu dobrých vlastností.
4. Jsem schopný/-á dělat věci stejně dobře jako ostatní.
5. Cítím, že nemám moc na co být pyšný/-á.
*6. Občas se cítím zcela zbytečný/-á.
7. Cítím, že jako člověk mám svou cenu, přinejmenším
stejnou jako ostatní.
*8. Chtěl/-a bych si sebe víc vážit.
*9. Celkem vzato mám sklon se cítit jako neúspěšný člověk.
10. Mám k sobě kladný postoj.
*Položky formulované negativně
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Příloha 5: Škála dyadické důvěry (The Dyadic Trust Scale)
(odpovědi na Likertově stupnici od 1 – silně nesouhlasím po 7- silně souhlasím)
*1. Můj partner se zajímá především o své vlastní blaho.
*2. Jsou chvíle, kdy mému partnerovi nelze důvěřovat.
4. Můj partner je ke mně naprosto upřímný a říká mi pravdu.
3. Cítím, že svému partnerovi můžu plně důvěřovat.
5. Na to, že můj partner splní své sliby, se můžu spolehnout.
*6. Cítím, že mi můj partner nevěnuje dostatečnou pozornost.
7. Můj partner se ke mně chová spravedlivě a "férově".
8. Cítím, že mohu počítat s pomocí svého partnera.
*položky formulovány negativně

Příloha 6: Škála konfliktů v partnerských vztazích - Relationship Partner Conflict Scale
(RPCS)
Odpovězte prosím na každé tvrzení opět tím, že kroužkem označíte číslo, které nejlépe vystihuje, do jaké míry s
tvrzením souhlasíte či nesouhlasíte. Pokud např. s tvrzením silně nesouhlasíte, zakroužkujte 1, naopak pokud s
tvrzením souhlasíte, zakroužkujte 7.
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Silně souhlasím

1. Partner/partnerka i já spolupracujeme, abychom nalezli východisko pro řešení problémů
mezi námi.
2. Když máme s partnerem/partnerkou konflikt, snažím se jej/ji přimět k tomu, aby se
rozhodl/a pro takové řešení, které pokládám za nejlepší.
3. Vyhýbám se neshodám se svým partnerem/svou partnerkou.
4. Když máme spor, snažíme se od sebe na chvíli vzdálit, abychom se mohli zamyslet nad
našimi odlišnými úhly pohledu
5. Při řešení našich neshod se snažím vyjít mému partnerovi/mé partnerce vstříc.

6. Často s partnerem/partnerkou míváme konflikty.
7. Snažíme se spolupracovat, abychom dosáhli společného řešení konfliktu.
8. Když máme odlišné názory, je mým záměrem přesvědčit partnera/partnerku o tom, že mám
pravdu.
9. Konfliktu se svým partnerem/svou partnerkou se vyhýbám.
10. Když prožíváme konflikt, necháme jeden druhého chvíli na pokoji, abychom se zklidnili a
potom to prodiskutovali.
11. Podřizuji se přáním mého partnera/mé partnerky, aby se spor vyřešil podle něj/ní.
12. Naše konflikty obvykle nějakou dobu trvají.
13. Když máme s partnerem/partnerkou problém, spolupracujeme, abychom nalezli jeho
nejlepší řešení pro oba dva.
14. Když se s partnerem/partnerkou přeme nebo soupeříme, snažím se zvítězit.
15. Když máme mezi sebou konflikt, pracujeme na tom, abychom s jeho řešením byli oba dva
spokojení.
16. Oba se s partnerem/partnerkou snažíme vyhnout sporům.
17. Když máme konflikt, izolujeme se od sebe, ale očekáváme, že se tím budeme později
zabývat.
18. Kompromis je nejlepší způsob, jak vyřešit konflikt, který s partnerem/partnerkou máme.
19. Konflikty s partnerem/partnerkou mi velice ubližují.
20. Když máme konflikt, obvykle se partnerovi/partnerce poddám.
21. Když máme s partnerem/partnerkou spor, hlasitě se hádáme.
22. Abychom mohli vyřešit konflikt, snažíme se dosáhnout kompromisu.
23. Když spolu nesouhlasíme, pracujeme na nalezení řešení, se kterým budeme oba spokojení.
24. Když se hádáme, snažím se převzít kontrolu nad situací.
25. Když máme konflikt, vzdálíme se od sebe na chvilku, abychom se mohli uklidnit.

26. Když máme na nějaké téma odlišný pohled, podřídím se n{zoru mého partnera/mé
partnerky.
27. Když máme konflikt, začínám partnera/partnerku slovně urážet.
28. Nejlepším způsobem řešení konfliktu mezi n{mi je nalézt střední cestu, tím že každý
trochu ustoupí.
29. Zřídka nechám svého partnera/partnerku, aby mě v diskuzi přesvědčil.
30. Aby konflikty zchladly, může dobře fungovat, když se od sebe na nějakou dobu oddálíme
31. Občas souhlasím s partnerem/partnerkou jen proto, aby už konflikt skončil.
32. Často se s partnerem/partnerkou hádáme, protože mu/jí nedůvěřuji.
33. Naše konflikty obyčejně skončí, když dosáhneme kompromisu.
34. Když máme s partnerem/partnerkou spor, zabýváme se i našimi odlišnými úhly pohledu.
35. Když se hádáme, dávám partnerovi/partnerce najevo, že to řídím.
36. Konflikt často vyřešíme tím, že si o našich problémech promluvíme
37. Když máme spor, jde mi obvykle o partnerovu/partnerčinu spokojenost víc, než o moji
vlastní.
38. Snažíme se hledat řešení, která jsou pro nás oba přijatelná.
39. S partnerem/partnerkou spolu vyjednáváme, abychom vyřešili naše spory.

Příslušnost položek k jednotlivým kategoriím
Kompromisní styl řešení konfliktů
● Partner/partnerka i já spolupracujeme, abychom nalezli východisko pro řešení problémů
mezi námi.
● Snažíme se spolupracovat, abychom dosáhli společného řešení konfliktu.
● Když máme s partnerem/partnerkou problém, spolupracujeme, abychom nalezli jeho
nejlepší řešení pro oba dva.

● Abychom mohli vyřešit konflikt, snažíme se dosáhnout kompromisu.
● Když máme mezi sebou konflikt, pracujeme na tom, abychom s jeho řešením byli oba dva
spokojení.
● Nejlepším způsobem řešení konfliktu mezi námi je nalézt střední cestu, tím že každý trochu
ustoupí.
● Naše konflikty obyčejně skončí, když dosáhneme kompromisu.
● Když spolu nesouhlasíme, pracujeme na nalezení řešení, se kterým budeme oba spokojení.
● Když máme s partnerem/partnerkou spor, zabýváme se i našimi odlišnými úhly pohledu.
● Konflikt často vyřešíme tím, že si o našich problémech promluvíme.
● Snažíme se hledat řešení, která jsou pro nás oba přijatelná.
● Kompromis je nejlepší způsob, jak vyřešit konflikt, který s partnerem/partnerkou máme.
● S partnerem/partnerkou spolu vyjednáváme, abychom vyřešili naše spory.

Dominantní styl řešení konfliktů
● Když máme s partnerem/partnerkou konflikt, snažím se jej přimět k tomu, aby se rozhodl
pro takové řešení, které pokládám za nejlepší.
● Když máme odlišné názory, je mým záměrem přesvědčit partnera/partnerku o tom, že mám
pravdu.
● Když se s partnerem/partnerkou přeme nebo soupeříme, snažím se zvítězit.
● Když se hádáme, snažím se převzít kontrolu nad situací.
● Zřídka nechám svého partnera/partnerku, aby mě v diskuzi přesvědčil.
● Když se hádáme, dávám partnerovi/partnerce najevo, že to řídím.

Vyhýbavý styl řešení konfliktů
● Vyhýbám se neshodám se svým partnerem/svou partnerkou.
● Konfliktu se svým partnerem/svou partnerkou se vyhýbám.
● Oba se s partnerem/partnerkou snažíme vyhnout sporům.
● Konflikty s partnerem/partnerkou mi velice ubližují. (přesunuta z kategorie reaktivní styl
řešení konfliktů)

Separační styl řešení konfliktů
● Když máme spor, snažíme se od sebe na chvíli vzdálit, abychom se mohli zamyslet nad
našimi odlišnými úhly pohledu.
● Když prožíváme konflikt, necháme jeden druhého chvíli na pokoji, abychom se zklidnili a
potom to prodiskutovali.
● Když máme konflikt, izolujeme se od sebe, ale očekáváme, že se tím budeme později
zabývat.
● Když máme konflikt, vzdálíme se od sebe na chvilku, abychom se mohli uklidnit.
● Aby konflikty zchladly, může dobře fungovat, když se od sebe na nějakou dobu oddálíme.

Submisivní styl řešení konfliktů
● Při řešení našich neshod se snažím vyjít mému partnerovi/mé partnerce vstříc. (přesunuta z
kategorie konstruktivní styl řešení konfliktů)
● Podřizuji se přáním mého partnera/mé partnerky, aby se spor vyřešil podle něj.
● Když máme konflikt, obvykle se partnerovi/partnerce poddám.
● Když máme na nějaké téma odlišný pohled, podřídím se názoru mého partnera/mé
partnerky.
● Občas souhlasím s partnerem/partnerkou jen proto, aby už konflikt skončil.

● Když máme spor, jde mi obvykle o partnerovu/partnerčinu spokojenost víc, než o moji
vlastní.

Reaktivní styl řešení konfliktů
● Často s partnerem/partnerkou míváme konflikty.
● Naše konflikty obvykle nějakou dobu trvají.
● Když máme s partnerem/partnerkou spor, hlasitě se hádáme.
● Když máme konflikt, začínám partnera/partnerku slovně urážet.
● Často se s partnerem/partnerkou hádáme, protože mu/jí nedůvěřuji.

