Přílohy

1. Česká verze dotazníku MBQ

Následující otázky se týkají toho, jak se cítíte právě dnes. Pokud s daným tvrzením
souhlasíte, zakroužkujte prosím ANO. Pokud s daným tvrzením nesouhlasíte,
zakroužkujte prosím NE.

Je mi do pláče.

Ano

Ne

Myslím na to, co špatného by Ano Ne
mě mohlo potkat.

Jsem skleslá.

Ano

Ne

Jsem podrážděná.

Ano Ne

Prožívám úzkost.

Ano

Ne

Jsem smutná.

Ano Ne

Přemáhají mě moje emoce.

Ano

Ne

Jsem sebelítostivá.

Ano Ne

Jsem unavená.

Ano

Ne

Pláču a nejsem schopná

Ano Ne

přestat.
Jsem zapomnětlivá a cítím se

Ano

Ne

Prožívám nadšení.

Ano Ne

Jsem náladová.

Ano

Ne

Jsem šťastná.

Ano Ne

Dokážu se soustředit.

Ano

Ne

Připadám si bezmocná.

Ano Ne

Mám jasnou hlavu.

Ano

Ne

Nemám chuť dávat najevo

Ano Ne

zmateně.

svoje pocity.
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Cítím se plná života.

Ano

Ne

Nejraději bych se s nikým

Ano Ne

nestýkala.
Mám pocit vnitřního napětí.

Ano

Ne

Jsem citově otupělá, nic

Ano Ne

necítím.
Jsem neklidná.

Ano

Ne

Připadám si opuštěná.

Ano Ne

Jsem přecitlivělá.

Ano

Ne

Pociťuji vztek a zlost.

Ano Ne

Mám výkyvy nálady.

Ano

Ne

Špatně spím.

Ano Ne

Mám pocit jistoty

Ano

Ne

Snadno se rozčílím.

Ano Ne

Cítím se vnitřně uvolněná.

Ano

Ne

Jsem vyčerpaná.

Ano Ne

Jsem klidná.

Ano

Ne

a sebedůvěry.
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2. Česká verze dotazníku EPDS

Následující otázky se týkají Vaší nálady během POSLEDNÍHO TÝDNE (neodpovídejte prosím
jen podle toho, jak se cítíte dnes). Svou odpověď označte křížkem.

Byla jsem schopná se smát a vidět věci i z veselé
stránky

Věci mi přerůstaly přes hlavu a nestačila jsem
na ně

□ Stejně jako dříve

□ Ano, většinou

□ Ne tak často jako dříve

□ Ano, někdy

□ Rozhodně ne tak často jako dříve

□ Zcela výjimečně

□ Vůbec ne

□ Ne, vůbec ne
Byla jsem tak nešťastná, že jsem měla potíže se
spánkem

S radostí jsem se těšila na příští věci
□ Stejně jako dříve

□ Ano, většinou

□ Poněkud méně než dříve

□ Někdy

□ Rozhodně méně než dříve

□ Ne moc často

□ Vůbec ne

□ Ne, vůbec ne

Zbytečně jsem si vyčítala, když se něco nedařilo

Bylo mi smutno nebo mizerně

□ Ano, většinou

□ Ano, většinou

□ Ano, někdy

□ Ano, dost často

□ Ne moc často

□ Ne moc často

□ Ne, nikdy

□ Ne, vůbec ne

Cítila jsem úzkost nebo jsem měla strach bez
přiměřeného důvodu

Byla jsem tak nešťastná, že jsem plakala

□ Ano, hodně

□ Ano, většinou

□ Ano, někdy

□ Ano, dost často

□ Ne, moc ne

□ Jen zřídka

□ Ne, vůbec ne

□ Ne, nikdy

Měla jsem strach nebo pocit paniky bez
přiměřeného důvodu

Napadaly mě myšlenky, že si něco udělám
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□ Ano, hodně

□ Ano, dost často

□ Ano, někdy

□ Někdy

□ Ne, moc ne

□ Sotvakdy

□ Ne, nikdy

□ Nikdy
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