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A. Příloha č. 1 – dotazník
UM NÍ ODPOUŠT T
Vážení,
tímto bych Vás ráda požádala o vypln ní dotazníku, který je součástí mé praktické části bakalářské
práce s názvem „Um ní odpoušt t“. Dotazníkové šetření je anonymní. U otázek majících více
možností odpov di smíte označit více než jednu odpov ď.
Velice Vám d kuji za strávený čas při vyplňování tohoto dotazníku.

1) Souhlasíte s tvrzením, že odpustit znamená zanechat nenávisti a opustit od bolestivé
situace, kterou způsobil n kdo jiný?
a) Souhlasím
b) Spíše souhlasím
c) Spíše nesouhlasím
d) Nesouhlasím
e) Nevím
2) Zastáváte názor, že odpušt ní je projevem slabosti?
a) Souhlasím
b) Spíše souhlasím
c) Spíše nesouhlasím
d) Nesouhlasím
e) Nevím
3) Je pro Vás odpušt ní důležité?
a) Ano
b) Ne
c) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________
4) Je pro Vás důležité odpoušt t?
a) Ano
b) Ne
c) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________

5) Jaká je Vaše motivace k odpušt ní?
a) Rozhodnutí
b) Pocit
6) Pro obnovu dův ry s člov kem, který Vám ublížil, je pro Vás po kroku odpušt ní
nejdůležit jší?
a) Zda se jednalo o jednorázovou záležitost
b) Zda se jednalo o nedorozum ní
c) Jak se k oné situaci postavil viník
d) Vztah, který s viníkem mám
e) Zda si viník uv domuje své nedostatky
f) Čas, který uplynul od doby, co se situace odehrála
g) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________
7) Myslíte si, že je nezbytné se před odpušt ním rozhn vat a být naštvaný?
a) Ano
b) Ne
c) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________
8) Zastáváte tvrzení, že odpušt ním prospíváte i sami sob ?
a) Souhlasím
b) Spíše souhlasím
c) Spíše nesouhlasím
d) Nesouhlasím
e) Nevím
9) Umíte se omlouvat?
a) Ano
b) Ne
c) Záleží na situaci
10) Kdy si myslíte, že je na míst omluvit se?
a) Když si to viník zaslouží
b) Když jsem n koho zranil/a
c) Když už ub hla delší doba od zran ní
d) Když se mi chce
e) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________
11) Kdy si myslíte, že je na míst odpustit?

_________________________________________________________________________

12) Proč se omlouváte?
a) Protože svého chování lituji
b) Protože chci mít klid
c) Protože mi viník vyhrožuje
d) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________
13) Omlouváte se rád/a?
a) Ano
b) Ne
c) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________
14) Je pro Vás jednodušší odpustit blízké osob než osob vzdálen jší?
a) Ano
b) Ne
c) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________
15) Považujete se za člov ka ochotného druhému odpustit?
a) Ano
b) Ne
c) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________
16) Existuje n co, co byste nikdy nedokázali odpustit?
a) Ano
b) Ne
c) Nevím
d) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________
17) Odpustili byste:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Nev ru
Vraždu blízkého
Zradu přítele
Okradení
Násilí
N čí dluh
Pomluvu
Lež
Napadení

ano – ne – nevím
ano – ne – nevím
ano – ne – nevím
ano – ne – nevím
ano – ne – nevím
ano – ne – nevím
ano – ne – nevím
ano – ne – nevím
ano – ne – nevím

18) Když člov k n komu odpustí, znamená to hned, že souhlasí s tím, co dotyčný ud lal?
a) Ano
b) Ne
c) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________

19) Myslíte si, že je důležité odpoušt t bezmezn ?
a) Ano
b) Ne
c) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________
20) Je dle Vás odpušt ní:
a) Jednorázovým rozhodnutím
b) Dlouhodobým procesem
c) Ob možnosti dohromady
21) Když Vám n kdo ublíží, je podle Vás důležité zareagovat tak, že:
a) Snažíte se vcítit do druhého a zkoumat proč ud lal to, co ud lal
b) Poradit se s n kým dalším o dané situaci
c) Podívat se na situaci s odstupem
d) Odsoudit daného člov ka
e) Naštvat se
f) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________
22) Myslíte si, že když druhému odpustíte, dáváte mu možnost zlepšit se?
a) Souhlasím
b) Spíše souhlasím
c) Spíše nesouhlasím
d) Nesouhlasím
e) Nevím
f) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________
23) Souhlasíte s tím, že odpušt ní nás odpoutává od bolestivé minulosti?
a) Souhlasím
b) Spíše souhlasím
c) Spíše nesouhlasím
d) Nesouhlasím
e) Nevím
f) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________
24) Souhlasíte s tím, že pro odpušt ní se rozhodujeme my sami?
a) Ano
b) Ne
c) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________
25) Souhlasíte s tvrzením „Kdo všechno pochopí, všechno odpustí“? ĚTomáš Akvinskýě
a) Ano
b) Ne
c) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________
26) Souhlasíte s tvrzením „oko za oko, zub za zub“?
a) Ano
b) Ne
c) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________

27) Souhlasíte s tvrzením „když T n kdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou“?
a) Ano
b) Ne
c) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________
28) Rozhoduje o odpušt ní postoj, nebo daná okolnost?
a) Postoj
b) Daná okolnost
c) Ob možnosti
d) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________
29) Myslíte si, že neodpušt ním může člov ku zatvrdnout srdce?
a) Ano
b) Ne
c) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________
30) Souhlasíte s tvrzením, že odpušt ní je darem, který se dává nezištn ?
a) Souhlasím
b) Spíše souhlasím
c) Spíše nesouhlasím
d) Nesouhlasím
e) Nevím
f) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________
31) M
a)
b)
c)
d)
e)
f)

li bychom prosit o odpušt ní?
Souhlasím
Spíše souhlasím
Spíše nesouhlasím
Nesouhlasím
Nevím
Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________

32) Může se dle Vás vztah vrátit do stejné roviny, ve které byl předtím, než došlo k ublížení?
a) Ano
b) Spíše ano
c) Ne
d) Spíše ne
e) Nevím
f) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________
33) Přáli byste si, aby Vám druzí odpustili všechny špatné v ci, kterých jste se dopustili?
a) Ano
b) Spíše ano
c) Ne
d) Spíše ne
e) Je mi to jedno
f) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________

34) Souhlasíte s tím, že odpustit znamená zapomenout?
a) Souhlasím
b) Spíše souhlasím
c) Spíše nesouhlasím
d) Nesouhlasím
e) Nevím
f) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________
35) Je při procesu odpoušt ní důležité zapomenout na v ci, které nás zranili?
a) Ano
b) Spíše ano
c) Ne
d) Spíše ne
e) Nevím
f) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________
36) Myslíte si, že existuje n kdo, komu nikdy nebylo ublíženo?
a) Ano
b) Ne
c) Nevím
d) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________
37) Člov k, který je schopen odpoušt t druhým, snáze odpouští sám sob ?
a) Ano
b) Spíše ano
c) Ne
d) Spíše ne
e) Nevím
f) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________
38) Když n komu odpustíte, cítíte se:
a) Správn
b) Využitý/á
c) Podřadn
d) Plný/á sil
e) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________
39) Souhlasíte s tím, že člov k, který neodpouští, má z pravidla v tší sklony k zdravotním
problémům?
a) Souhlasím
b) Spíše souhlasím
c) Spíše nesouhlasím
d) Nesouhlasím
e) Nevím
f) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________

40) Co dle Vašeho názoru znamená neodpustit?
a) Pomsta
b) Smutek
c) Trápení
d) Ukončení vztahu
e) Zahořklost
f) Přehlížení
g) Ospravedlňování
h) Odsouzení druhého
i) Jiná odpov ď:
_____________________________________________________________
41) Člov k, který dokáže odpustit, je pro Vás:
a) N kým, koho si můžete vážit
b) N kým, kdo je slaboch
c) N kým, kdo je hloupý
d) N kým, kdo je morální
e) N kým, kdo je moudrý
f) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________
42) Souhlasíte s tím, že člov ku, který odpouští ostatním, se dostává odpušt ní ve stejné míře?
a) Souhlasím
b) Spíše souhlasím
c) Spíše nesouhlasím
d) Nesouhlasím
e) Nevím
f) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________
43) Myslíte si, že neodpušt ní sahá do vztahů po generace?
a) Ano
b) Spíše ano
c) Ne
d) Spíše ne
e) Nevím
f) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________
44) Myslíte si, že se může člov k b hem života naučit odpoušt t?
a) Ano
b) Spíše ano
c) Ne
d) Spíše ne
e) Nevím
f) Jiná
odpov ď:_____________________________________________________________
45) Jak vnímáte odpušt ní Vy osobn ?
________________________________________________________________________

46) Jste:
a) Muž
b) Žena
47) Váš v k je:
a) 0 – 15
b) 16 – 19
c) 20 – 24
d) 25 – 29
e) 30 – 39
f) 40 – 49
g) 50 – 60
h) 61 a více
48) Váš rodinný stav je:
a) Svobodný/ Svobodná
b) Ženatý/ Vdaná
c) Rozvedený/ Rozvedená
d) Vdovec/ Vdova
49) Jste v řící:
a) Jsem ateista
b) V řím v Boha
c) V řím v „n co“
50) Bydlíte:
a) Ve m st
b) Na vesnici

B. Příloha č. 2 – odpov di na otázku č. 45 - „Jak vnímáte odpušt ní Vy osobn ?“
(odpovědi respondentů nezměněny ani neupravovány)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jako projev n čeho, co moc lidí nedokáže, je třeba si vážit takových lidí Naročné. Dar.
Životni nutnost pro spokojeny zivot.
Odpušt ní je správné, ale záleží na konkrétní situaci a okolnostech Odpoušt ní je pro m v
základním pilíři moudrého chování.
Odpušt ní je velmi důležitý, protože bez toho může i dlouholetý vztah z ničeho nic skončit
i pro sebemenší hloupost. Je to velky krok a člov k si musi vše pořádn promyslet
Snažím se vždy k n mu dopracovat. Záleží podle situace
Je to důležité. Člov k by m l um t odpoušt t. Vsichni d láme chyby.
Jako správnou v c, díky které se nám uleví, ale stále pořád to v nás je. Budeme si to
pamatovat, aby jsme v d li, že se nám to už n kdy stalo a mohli potom jednat.
Je důležité
N kde je velice důležité aby se mohlo jit dal.. Nikdy jsem nad tímto nepřemýšlela.
Snažím se chovat,tak ,aby mi nemusel nikdo nic odpouštet Jako projev rozumu
jako nutnou v c pro moje zdraví
odpušt ní neprosím. Když se omlouvám, je to zřídkakdy, protože když na 100% vím, že je
to moje chyba, jsem hodn emocionální a rozbrečím se Ě=u druhých tak vzbuzuji lítost..ě
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a to mi není příjemné. Bohužel to ješt neumím pln kontrolovat. Odpouštím, ale s mírou a
velice zvažuji komu a kdy odpustím. I přesto, že člov ku odpustím, beru toho dotyčného s
rezervou. Bojím se, ale zároveň mi to dodá sílu v řit tomu, že bude lépe.
Jako v c která doprovází důležité životní události a máme um t odpoušt t. Jako vít zství v
bojí sama nad sebou.
Jako nezbytnou součást života.
Kladn myslím že každý by se m l naučit odpoušt t.
Záleží na okolnostech ... V případ n jaké banality je mi to jedno, ale kdyby n kdo ud lal
n co mé rodin , tak bych cht l aby co nejvíc trp l . Milost nutná k udržení vztahu.
Jako nad ji, jedinou, kterou máme. Odpustit sob a druhým znamená možnost žít. Jako klíč
ke všem vztahům.
Dokonala svoboda
Je to Boží vůle pro pokoj mezi lidmi a ve vztahu k nemu. Vnímám odpušt ní jako
Odpušt ní znamená opustit danou situaci Ěpřijmout jiě a pocit s ní provázané. Jako možnost
očistit sám svoje sv domí a svoje myšlenky
Zalezi jestli odpoustim nebo ma mi byt odpusteno. Jako osvobození
Myslim si, ze odpoušt t je velice t žké. Záleží o jakou okolnost jde. Jestli n kdy odpustit
neznamená spíš "už se o tom nechci bavit, chci to zapomenout" nebo jsem upřímn
odpustil a necítím žádnou zášť ani vzek ani smutek.
Odpušt ní je snadno zneuzitelme Za každé odpušt ní jsem vd čná
Jako prostředek smíření se a schopnost posunout se dál. Jako nezbytné “gesto” jak pro
daného člov ka, tak pro nás
Pro m je odpušt ní důležité, ale jsou v ci, které se odpustit dají velmi t žko.Každý člov k
má právo na druhou šanci, ale musí si ji dostatečn vážit. Odpušt ní je neopakovatelné,
jestliže odpustíme a jsme znovu zklamáni, je třeba se oprostit a jít od tohoto člov ka dál.
Zástavám ale názor, že každá zrada je zásah do vztahu dvou osob a u po odpušt ní zůstává
vztah narušen.
Je pro m velice důležité, jelikož tápu životem a chyb d lám spousty. Z každého odpušt ní
jsem se ponaučila a vážim si dané sooby více než předtím, protože to znamená že té osob
na m zál ží. Samozřejm všeho moc škodí a nesmí se z toho stát zvyk.
Velmi důležité
Jako dozrání s odstupem času, kdy se už uklidn ní koukáme na konflikt a jsme schopní ho
posuzovat z obou stran.
Jako zodpovednos a dar od Boha. Jako cestu k uzdraveni odpoustejiciho, toho komu je
odpusteno, jejich vztahu i okoli. Jako tavici pec pro zlepsovani vztahu. Jako moc zachranit
sve srdce i zivot.
Jako příležitost poučit se a znovu se ty chyby nedopustit Úlevou
Je to odpoutání se od bolestivé minulosti. Bez odpušt ní bych zahořkla a trápila se tím, jak
mi bylo ublíženo. S odpušt ním m nezžírá bolest nebo nenávist. Ale osvobozuje.
Tezke,ale moc dulezite. (2x) Uleva
Prost je to tak, ze ikdyz je zo t žké musime to udelat Jako n co, co dokáže člov ka
posunout.
Jako samozřejmost
Jako svobodnou volbu, pomocí které si mohu ulevit sob i druhému. A také jako šanci k
lepším zítřkům. N co co nerad musím d lat, n co co vyplývá z n čeho negativního, a tento
kontext bych radši nemusel. Jako n co krásné, ale t žké a vzácné.
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Odpustit pro m znamená rozhodnout se odpustit tomu člov ku a nepřipomínat mu každou
chvíli co mi ud lal, jak mi ublížil a nechtít po n m trest od Boha za to jak m zranil. Nemít
v srdci hořkost a nechtít ho nenávid t. Nechodit okolo a mluvit za jeho zády o tom co
ud lal i přestože jsem mu řekla, že mu odpouštím. Odpušt ní je v domé rozhodnutí. A
člov k se rozhodne odpustit druhému v tšinou na základ toho jestli vidí, jestli toho ten
druhý lituje a mrzí ho to, jestli se omluvil.
(2x) Dar
Osvobození od zát že.
jako proces uv dom ní si vlastních chyb, což zakládá i jiný přístup k ostatním lidem,
kterým pak můžeme odpustit, jelikož nikdo není tak dokonalý jak bychom cht li, ani my
sami
Osvobozuje a ocistuje vztahy
Je velmi důležite a moc si važím lidí, které odpoušt t umí. jako výsadu, které se mi dostalo
jako dar a možnost Především jako dar.
Není to jako říkat dobrý den.
Odpušt ní Vás může učinit siln jším i slabším, záleží v jaké situaci se ocitneme. N kdy je
odpušt ní vhodn jší alternativou, n kdy naopak neodpoušt t je tou lepší... S daným
člov kem se můžeme stýkat, i když mu neodpustíme Ěpouze náš vztah bude na jiné/nižší
úrovni než byl předtímě, naopak když odpustíme, neznamená to, že se vše vrátí do
normálu. Naše dův ra už nikdy nebude taková jako byla předtím...
Jako uleveni od bolesti
Důležitá součást b žného života. dar
Jako proces při kterém se mohu buďto posunout já Ěkdyž mi n kdo odpustíě nebo dám
možnost posunout se n komu, kdo mi ublížil Ěkdyž mu odpustímě.
Jako zbavení se obrovské a zbytečné zát že. Lehkost bytí.
Obrovsky vnitrni krok k obrovskemu cinu. Po odpusteni se citim “lehci”, svobodnejsi,
vyrovnanejsi a jsem v nekterych pripadech pripravena navazat “novy” vztah s danou
osobou, ktere jsem odpustila.
je to n co co si musí dotyčný zasloužit Povznesení se nad problém
Jako dost t žký krok, který n kdy bývá b h na dlouhou trať, ale je dost důležitý, jak pro
nás, tak pro toho druhého. Protože nás to jinak bude ubíjet Ěať už jsme viník, nebo ob ťě
Odpoušt t je prost lidské. Odpustím spoustu v cí, ale všechno se odoustit nedá,je pár v cí
které jednoduše odpustit nejdou. Vazim si lidi co umi odpoustet.
Jako posun mezilidských vztahů. Možnost pro jednoho člov ka ustoupit ze sporu.
Nemyslím si, že je to vždy z pohledu mezilidských vztahů žádoucí, ale pomoci to
samozřejm často může.
Nevím
je to náročná v c, která nás často dostává na křižovatku, ze které se t žko rozhoduje kam
dál Osvobození.
Je to t žké a n kdy prost nemožné, ale krásné. Odpušt ní je projev lásky .
Odpoustet se ma,ale zapomenout nekdy nejde. Jako krok vpřed.
Jako nezbytnost pro klid v duši a udržení vztahů mezi lidmi. Vnimam ho jako dar a
moznost zacit znovu
Jako dar.
N co nevyhnutelného, náročného, ale když se zadaří, může vztah n kdy i posílit. Chybovat
je lidské, odpoušt t božské. Ráda odpouštím a jsem vd čná, je-li i mn odpušt no
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Jako proces, ke kterému člov k musí dojít, částečn i vírou a dosavadními zkušenostmi
Odpušt ní je základem lidské komunikace a společnosti. Dochází velice snad k
nedorozum ní a n kdy i k úmyslnému ublížení a bez odpušt ní bychom tady na zemi
nepřežili
Člov k může odpustit cokoli, ale nikdy nezapomene na danou situaci, proč k ní došlo.
Chybovat je lidské a proto by se lidé m li naučit odpoušt t. Nikdy nikdo neví, kdy může
chybovat a pak také žádat o odpušt ní.
Jde o situaci. Ale každy by m l přemýšlet a ne mít hned jasno Jako skv lý prostor k rozvoji
Jako n co, co člov k ud lá, protože je mu líto, že s viníkem přerušil vztah a chce ho znovu
navázat a v ci mezi ním a viníkem urovnat. Neznamená to pro m ovšem zapomenutí v cí,
které dotyčný druhému způsobil.
Nezbytná součást lidských vztahů Odpušt ní je dar
Pozitivn
Jako úlevu, přijetí m zp t do života, radost, Jako správnou v c
Když mám odpoušt t já, tak záleží na “míře provin ní”. Podle toho trvá délka “procesu”
odpousteni. Snažím se odpoušt t brzy, ale n kdy mi to nejde a n co se ješt pořad
nepovedlo. V hlav ano, v srdci ne. Pokud má n kdo odpustit mn , přeji si, aby to bylo co
nejdříve, ale chápu i délku jeho “procesu”.
Nekončící milost - Philip Yancey Jsko neco velmi narocneho
Odpušt ní je zdravé, vyvolává pocit zvladnuti situace, vyrovnání se s tím, je to volnost,
člov k není upoutaný ke špatným myšlenkám, prost je pustí pryč, v řím, že z neodpusteni
plynou nemoce. Odpušt ní záleží také na osob , které má být odpušt no. Neodpusteni
může v n kterých situacích sloužit i jako vhodný zpusob nápravy jedince , tudíž zalezi na
situaci a hlavn na osobe, které má být odpušt no
blažen
Pro m je odpušt ní cestou dál, urovnáním vztahů.Ta cesta ale má svůj čas. Jako součást
života
Jako soucast dospelosti a zodpovednosti Vec,kterou se ucim.
T žký ukol
Jako v řící vnímám odpušt ní jako zásadní zm nu v mém život , protože můj život začal
znovu práv odpušt ním a díky odpušt ní se mi otevřela cesta k mnohem bohatšímu
životu. Um ní odpoust t je proces, který m stále posouvá dál na duchovní cest . Není
jednoduché odpoust t, ale osvobozuje m to a snad i druhého člov ka od života v trpkosti,
nenávisti a zlob .
Myslím, ze je to hrozn důležité, především pro psychiku člov ka. Neodpusteni je v nás
celý zivot a přináší komplikace. Jako n co, v čem by se každý m l zlepšovat a snažit se.
Svým způsobem zapřít sám sebe a koukat na v c objektivn .
Jako napravení řádu v cí
Odpušt ní by nem lo být samozřejmostí. M lo by být dáno t m, kteří si ho opravdu
zaslouží. Vysvobození.
Vnímám odpušt ní jako dar, který mi byl dán Bohem skrze Ježíšovu ob ť na kříži. A tedy
také jako most mezi lidskými vztahy - budeme d lat chyby, to je nevyhnutelné. To ale
neznamená, že se nemusíme snažit odpoušt t.
Jako cestu k osvobozeni.komplexni proces a interakce mezi vsemi zucastnenymi stranami.
jako proces, který může trvat různ dlouho, různ emotivn
Jako dar
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Jako n co, na co jiní spoléhají Je to komplikované
Je v n m velká svoboda
Neumím se s událostmi vyrovnat, takže jsem to ješt neodpustila Jako neco, ceho si
musime vazit.
Jako velmi důležité. Když si v sob n kdo nese neodpušt ní, pak se stává nedův řivý vůči
okolí, je často zahořklý a je to pro n j špatné. A člov ku, který mu ublížil je to třeba úpln
jedno.
Odpoušt ní je základní morální kámen civilizace. Pokud se lidé naučí odpoušt t, bude jim
lépe.
odpušt ní je proces...záleží na míře zran ní.Maličkosti můžu odpustit rychle a taky je
zapomenout. V tší v ci Ěnev ra, zrada, násilíě jdou hůř a chce to čas a nadhled...a taky
nezam ňovat např. odpušt ní s tím, že ze sebe ud láte ob ť!!! Např. ob ť týrání nejprve
musí najít sílu odejít- přestat být ob tí a tady jí říkat ať nastaví druhou tvář je skoro zločin
podle m . Odpoušt t můžu jen když se zlá v c už odehrála a hlavn se dokola neopakujejinak se jen vyčerpávám a deptám. Je to složité
Jako odpušt ní....
To je dost široká otázka na 500 znaků, a mnoho již bylo řečeno. Odpušt ní je duševn
prosp šné pro ob strany, ovšem nem lo by se dávat bez rozmyslu - pocit křivdy se může v
takovém případ dostavit pozd ji. Odpoušt t bezmezn je obdivuhodné, ale pokud člov k
není vyložen osvícený, je zde tenká hranice s naivitou.
Je to dulezite a musi to byt doopravdy Jako úlevu
Jako ulevu
Jako osvobozeni se od negativnich myslenek, zla, zahorklosti a utapeni se ve vlastnich
negat.pocitech Kladn
jako milost a dar
Jako očišt ní, jako posunuti..
Je to složitý proce a nejde to hned. Ale pak přijde uvoln ní a nový začátek. Osvobozující.
Já vnímám odpušt ní jako takové znovuzhodnocení situace, díky které n kdo žádá o
odpušt ní. Nejdříve totiž zřejm došlo k vým n názorů, či n jakému nedorozum ní a
n kdo se urazil, či mu je smutno. Je to taková druhá šance, která se dává tomu člov ku, aby
nám to znovu vysv tlil a my máme šanci se to pokusit s odstupem času a s nadhledem na to
znovu podívat. Potom je na nás zda se rozhodneme odpustit nebo ne.
Odpušt ní je osvobození.
Je pro m důležitou morální hodnotou, odpouštím sob i lidem, kteří se na m n čeho
dopustili, čast ji ale sob , protože situací, kdy n co pokazí mi já, je více. Od vztahu také
očekávám, že před odpušt ním přichází jakési vysv tlení, urovnání a následn odpušt ní.
...
Jako strašn t žký, ale správný čin, který ud lá každý člov k, který chce žít šťastný život.
jako vysvobození
Odpušt ní je pro m důkaz toho, že mi ostatní lidé dokáží porozum t a pochopit mé chyby
a že m mají rádi i s mými chybami a to samé se týká ostatních lidí.
Drobná odpušt ní na denní bázi jsou snadná v c. Takové odpušt ní znamená být velkorysý
a nepropadat malichernosti. Ale odpušt ní po dlouhém bolestném vztahu plném potíží, kde
jsme si mnohokrát ublížili navzájem, navíc jedná-li se o blízkého člov ka, je obrovská
práce psychologická, morální i duchovní a vyžaduje spoluúčast Boží milosti. Takové
odpušt ní je požehnání, osvobození, smíření. A to i kdyby ten druhý nikdy neodpustil nám.
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Myslím, že je opravdu důležité aby si druhý/á opravdu uv domil/a, že překročil/a n jakou
hranici. To je zp tná vazba, kterou často neumím dávat. Pak dotyčný/á ani neví, že jsem
m la potřebu mu/jí odpoušt t.
jako cara za danou udalsti, ktera je nejakou domu jeste ve me,ale pak me vse miin trapi a je
to dulezita vec i pro druhou osobu... Nutnost zdravého duchovního života
Je to nezasloužená milost
Jako delší proces pochopení, ve chvíli kdy přijde ta doba, tak odpouštime protože chci,jde
to ze m , cítím to tak Znamení síly a vyrovnanosti osobnosti
Jako dar, který nemá každý, a proto si ho musíme vážit. jako svoji zkoušku
Osvobození se.
Nezobecňoval bych to, vždy záleží na konkrétní situaci a jejím kontextu. Celkov vzato je
odpoušt ní rozhodn pozitivním aspektem života, ale i zde platí, že všeho s mírou. N kteří
lidé mohou začít zneužívat přehnan blahosklonného postoje. Pocit provin ní naopak může
vést k osobnímu zlepšení, nem l by se v n m ale člov k utopit. A to samé platí o pocitu
ublížení, je dobré si z n j vzít ponaučení, aby k tomu nedošlo opakovan , ale nenechat se
tím pohltit. Odpušt ní je tečkou za celou situací.
Úleva
Osvobození od určitých okov.. je to cesta k tomu poznat Bozi milost.. možná boha
samotneho. V řím ze u každého odpušt ní je Bůh s námi a napomáhá nám. Občas natáhnu
při odpušt ní ruku s pocitem ze m pan Bůh za tu ruku drží.. je pak všechno jednodušší,
v d t ze na to nejsi sám.
Důležitá součást fungování společnosti obecn . Dulezite
Tém ř nemožné, pokud to, co bylo způsobeno pořád bolí Je to n co, co může radikáln
zm nit vztah lidí.
...také jsem určit v život byla nespravedlivá, či třeba nev domky ublížila...a odpušt ní
mé osob bych cht la... Je důležité pro náš vnitřní klid
Po delší dob určit uzavřené záležitosti, klid v duši Ěale jen pokud lze odpustit)
Je to nesmírn složitý a dlouhý proces. V řím, že odpustit lze, ale zapomenout nikdy. Jako
v c, bez které se člov k nedostane dál.
Jako "předstupeň"toho, abych byl schopný s n kým začít narovnávat vztahy. Úleva.
Jako nutnost.
osvobození
Je morální, pro m důležitá v c v život .
Jako jeden ze způsobů své očisty, očisty svých potomků i prostoru kolem nás společného
pro všechny Jako důvod ke klidu
Jako proces zm ny úhlu pohledu na danou skutečnost, s jejíž oblastmi jsem se vyrovnal,
přijal a integroval je jako n co, co m spíše posílí. Osobn to vmímám jako výhru. Je to
b h na dlouhou trať.
očišt ní
velmi důležitá schopnost Jako osvobození ducha.
Naučit se odpoušt t je veliký vnitřní proces, který nás posouvá dál...
Smíření se s danou situací. Odpušt ní n komu je hlavní pro vlastní duševní klid.
Silná slova. Připomíná mi to zrušení n jakého nepříjemného závazku. Klid, usmíření,
harmonie... Jako správnou v c, která k životu patří. Lidí by si nem li odpoušt t své chyby,
nikdo není neomylný.
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Je to důležité/ dobré pro m i viníka. Zároveň v řím, že pokud neodpustím já, ani m
nebude odpušt no.
Myslím, že je velmi důležité. Přesto nemáme právo n koho odsoudit, když odpustit
nedokáže - nevíme, co si prožil. klid
Obdivuji kazdeho,kdo dokaze odpustit.
Jak se říká: “Chybovat je lidské, odpoušt t je božské.” Poklona každému, kdo dokáže
odpoušt t. Jako očistu od n čeho špatného, jako důležitý krok, jako podstatnou v c
Záleží na situaci
Je to čin který dokážete ud lat jen pokud to mate samy v sob srovnané. Lidí, kteří nám
odpustí bychom si m li vážit.
Když odpouštím, cítím se být podřadná, pokud je to situace, která mi hodn ublížila. Pokud
odpouštím maličkosti, cítím se být silná a nad v cí. Jako očistu od negativity

C. Příloha č. 3 – odpov di na otázku č. 13 – „Omlouváte se rád/a?“
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Ned lá mi to problém, ale ráda asi ne.
Jenom pokud jsem se opravdu zmýlila
Ě4xě Záleží na situaci
Radši jsem, když se chovám Tak, abych se nemusel/a
Nevidím v tom zálibu ani odpor
Záleží na situaci.
Ne snad rád, ale celkem snadno - rád jsem až potom
N kdy snadn ji,jindy nerada.
N kdy to není příjemné
Nerada d lám chyby-nerada se omlouvám. Jakoby
jak v které situaci
Je to t žké ale pocit viny je horsi
Kdyz je potreba
neřeším, jestli se omlouvám ráda nebo ne
Záleží, jak moc mé provin ní manipuluje s mým egem
(2x) nevadí mi to

(zdroj grafu: survio.com)
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jak kdy a komu
(2x) jak kdy
Nerad omlouvám,protože vím,že nekomu ublížil.
Jen kdyz vim ze je to potreba.
Záleží v jaké situaci.
Jak kdy, n kdy je omlouvání velice nepříjemné
omlouvám se tehdy, když vím, že jsem chybovala
Pokud jsem si v doma své viny, tak se omluvím.
(2x) Jak kdy.
Omlouvám se pokud je to důležité
nevadí mi se omluvit
Snažím se nemít k omluvám důvod.
Je to přirozená současná zivota
Omlouvam ses
Spíš než "ráda" to považuji za důležité.
Uprimna omluva je tezka nicmene odlehcujici
záleží na situaci
je to škola na celý život
Podle toho, jak moc toho člov ka znám .
chce to pokoru a nejde říct, že je to vždy příjemn
Občas
jak kdy - jen když je to od srdce
nelibuji si v tom, ale vím, že je to tak správné
Podle situace.
Nevim
Pocit omluvy není vždy příjemný
Omluva není o radosti. Prost je to nutné.
Odpušt ní
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Tezko rict. Spis ne.
n kdy ráda, n kdy nerada, ale pokaždé vím, že je to potřeba
podle situace
záleží na konkrétní situaci
Ned lá mi to potíže.
Ne, znamená to totiž, že jsem ud lal n kde n co špatn a to není nikdy příjemné.
Nevadí mi to, pokud mám důvod se omluvit
to je různé, n kdy ano, n kdy ne
dle situace
Jak kdy, jak komu.
pokud to tak cítím, pak ano
Není to jednoduché, ale je to nutné! N co mezi ano X ne.
pokud jsem ud lal chybu
Je to pro m čím dál snažší
nesnáším to, hlavn když vím, že hádka nebyla mojí chybou, nebo když !je pravda na mé
stran " :D

