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Příloha č. 1: Kompletní znění dotazníku použitého ve výzkumu
Dobrý den,
ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku, který je určen pro potřeby
diplomové práce. Práce se zabývá oblastí partnerských vztahů a manželství a bude
obhajována na Katedře psychologie Filozofické fakulty Karlovy Univerzity v Praze.
Dotazník je určen osobám starším 18 let, které jsou v současné době v heterosexuálním
partnerském vztahu trvajícím minimálně 2 roky nebo které žijí v manželství.
Účast ve výzkumu je dobrovolná. Tento dotazník je zcela anonymní.
Vyplnění dotazníku by nemělo trvat více než 20 minut.
Vyplněné dotazníky odevzdejte zpět pracovníkovi Poradny pro rodinu, manželství a
mezilidské vztahy.
Čtěte, prosím, pečlivě instrukce, které jsou v dotazníku uvedeny. V dotazníku neexistují
správné ani špatné odpovědi. Velice Vás prosím o zodpovězení všech otázek.
Děkuji za Váš čas!
Soňa Komárková
V dotazníku jsou pro lepší přehlednost používány pojmy "partnerský vztah"a "partner".
Pojem "partnerský vztah" je užíván i pro manželství. Jste - li tedy ženatý nebo vdaná, odpovídejte na všechny
otázky jako by se týkaly Vašeho manželství.
Pojem "partner" (mužský rod) je užíván pro označení partnera i partnerky (příp. manžela i manželky).

1. Vaše pohlaví:
muž

žena

2. Váš věk (uveďte číslo):________ let
3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:
Základní

Vyučen

Středoškolské
bez maturity

Středoškolské
s maturitou

Vysokoškolské

4. Velikost Vašeho bydliště:
do 1 000 obyv.
obyv.

do 3 000 obyv.

do 10 000 obyv.

do 100 000 obyv.

nad 100 000

5. Žijete v partnerském vztahu nebo v manželsví?
manželství
partnerský vztah
6. Kolik partnerských vztahů trvajících déle než 2 roky jste měl(a) před současným
partnerským vztahem / manželstvím? (uveďte číslo)
_________
7. Kolik let (a měsíců) jste v partnerském vztahu / v manželství? (uveďte číslo)
_______ let a _______ měsíců
8. Kolik let spolu žijete ve společné domácnosti? (uveďte číslo)
__________ let

9. Tuto otázku vyplňte jen v případě MANŽELSTVÍ - Kolik let před sňatkem jste spolu
žili ve společné domácnosti? (uveďte číslo)
_________let
10. Žijí s Vámi ve společné domácnosti nezletilé děti?
ne
ano
→ Uveďte jejich věk: 1. dítě: __
2. dítě __
5. dítě___

3. dítě: __

4. dítě: __

Označte křížkem míru souhlasu/nesouhlasu s níže uvedenými výroky, podle toho, jak
VÁS vystihují ve Vašem současném vztahu.
Silně
nesouhlasím
1
1. Je pro mne snadné být si se svým partnerem blízký/á.
2. Mám obavy, že ztratím partnerovu lásku.
3. Mám velké obavy o svůj vztah.
4. Když můj partner není nablízku, mám obavy, že by mohl mít
zájem o někoho jiného.
5. Raději partnerovi nedávám najevo, jak se v hloubi duše cítím.
6. Když projevuji své city k partnerovi, bojím se, že nebude
pociťovat totéž vůči mně.
7. Díky mému partnerovi mám o sobě pochybnosti.
8. Je mi příjemné, když s partnerem sdílím své důvěrné
myšlenky a pocity.
9. Je pro mne těžké spoléhat se na partnera.
10. Často se trápím, že mě můj partner doopravdy nemiluje.
11. Je mi velmi dobře, když si jsem s mým partnerem blízký/á.
12. Zjišťuji, že můj partner si nechce být tak blízký jak bych
chtěl/a já.
13. Necítím se dobře, když se mám svěřovat partnerovi.
14. Někdy můj partner mění své city ke mně bez zjevné příčiny.
15. Raději si nejsem s partnerem příliš blízký/á.
16. Často se trápím, že můj partner se mnou nebude chtít
zůstat.
17. Je mi nepříjemné, když se mi chce partner velmi přiblížit.
18. Nedělám si často starosti s tím, že mě někdo opustí.
19. Připadá mi poměrně snadné být si se svým partnerem
blízký/á.
20. Je mi dobře, když se spoléhám na partnera.

2

3

4

5

6

Silně
souhlasím
7

Silně
nesouhlasím
1

2

3

4

5

6

Silně
souhlasím
7

21. Obávám se, že jakmile mě partner pozná, nebude se mu
líbit, jaký/á skutečně jsem.
22. Obvykle se svým partnerem proberu své problémy a
starosti.
23. Pomáhá mi, když se v případě potřeby mohu obrátit na
svého partnera.
24. Zřídkakdy si dělám starost s tím, že mě můj partner opustí.
25. Svému partnerovi povím o všem.
26. Trápím se tím, že o mě partner nebude stát tak moc, jak já
stojím o něj.
27. Často si přeji, aby mě měl partner stejně rád, jako já jeho.
28. Se svým partnerem všechno prodebatuji.
29. Trápím se, že se nebudu moci vyrovnat ostatním lidem.
30. Připadá mi, že si mě můj partner všimne, jen když se zlobím.
31. Příliš velká blízkost s partnerem mě znervózňuje.
32. Naštve mě, když se mi nedostává náklonnosti a podpory,
které od svého partnera potřebuji.
33. Připadá mi snadné spoléhat se na partnera.
34. Partnera někdy odradí má touha po velké blízkosti.
35. Je pro mě snadné být oddaný/á svému partnerovi.
36. Můj partner mě a mé potřeby skutečně chápe.

Označte křížkem míru souhlasu/nesouhlasu s níže uvedenými výroky, podle toho, jak
podle Vás vystihují VAŠEHO PARTNERA/VAŠI PARTNERKU v současném vztahu s
Vámi.
Silně
nesouhlasím
1
1. Je pro něj snadné být si se mnou blízký.
2. Má obavy, že ztratí mou lásku.
3. Má velké obavy o svůj vztah.
4. Když nejsem nablízku, má obavy, že bych mohl/a mít zájem o
někoho jiného.
5. Raději mi nedává najevo, jak se v hloubi duše cítí.

2

3

4

5

6

Silně
souhlasím
7

Silně
nesouhlasím
1
6. Když mi projevuje své city, bojí se, že nebudu pociťovat totéž
vůči němu.
7. Má pocit, že díky mně má o sobě pochybnosti.
8. Je mu příjemné, když se mnou sdílí své důvěrné myšlenky a
pocity.
9. Je pro něj těžké spoléhat se na mě.
10. Často se trápí, že ho doopravdy nemiluji.
11. Je mu velmi dobře, když si je se mnou blízký.
12. Zjišťuje, že si nechci být tak blízký/á jak bych chtěl on.
13. Necítí se dobře, když se mi má svěřovat.
14. Někdy mu připadá, že se mé city k němu mění bez zjevné
příčiny.
15. Raději si se mnou není příliš blízký.
16. Často se trápí, že s ním nebudu chtít zůstat.
17. Je mu nepříjemné, když se mu chci velmi přiblížit.
18. Nedělá si často starosti s tím, že ho někdo opustí.
19. Připadá mu poměrně snadné být si se mnou blízký.
20. Je mu dobře, když se na mě spoléhá.
21. Obává se, že jakmile ho poznám, nebude se mi líbit, jaký
skutečně je.
22. Obvykle se mnou probere své problémy a starosti.
23. Pomáhá mu, když se na mě může v případě potřeby obrátit.
24. Zřídkakdy si dělá starost s tím, že ho opustím.
25. Poví mi o všem.
26. Trápí se tím, že o něj nebudu stát tak moc, jak on stojí o mě.
27. Často si přeje, abych ho měl/a stejně rád/a, jako on mne.
28. Všechno se mnou prodebatuje.
29. Trápí se, že se nebude moci vyrovnat ostatním lidem.
30. Připadá mu, že si ho všimnu, jen když se zlobí.
31. Příliš velká blízkost se mnou ho znervózňuje.
32. Naštve ho, že se mu nedostává náklonnosti a podpory, které
ode mne potřebuje.

2

3

4

5

6

Silně
souhlasím
7

Silně
nesouhlasím
1

2

3

4

5

6

Silně
souhlasím
7

33. Připadá mu snadné spoléhat se na mě.
34. Má pocit, že mě někdy odradí jeho touha po velké blízkosti.
35. Je pro něj snadné být mi oddaný.
36. Má pocit, že ho i jeho potřeby skutečně chápu.

Následující část vyplňujte opět podle toho, jak to prožíváte a cítíte VY SÁM/SAMA.

1. Označte míru spokojenosti ve Vašem vztahu, uvážíte-li všechny aspekty.

Naprosto
nešťastný

Velmi
nešťastný

Trochu
nešťastný

Šťastný

Velice
šťastný

Naprosto
šťastný

Dokonalý

2. Množství společně stráveného času
3. Rozhodování o důležitých věcech
4. Projevy lásky, náklonnosti

Prosím o zodpovězení následujících otázek:
5. Obecně, jak často si myslíte, že Vám je spolu dobře?
Nikdy
Vždy

Výjimečně

Někdy

Spíše častěji

Většinu času

než méně často

6. Jak často byste si přál(a), aby Váš vztah vůbec nezačal?
Nikdy
Vždy

Výjimečně

Někdy

Spíše častěji
než méně často

Většinu času

Vždy se
shodneme

Téměř vždy se
shodneme

Většinou se
shodneme

Často se
NEshodneme

Téměř vždy se
NEshodneme

Vždy se
NEshodneme

Většina lidí má ve svém vztahu neshody. Prosím, označte na následující škále přibližnou
míru shody nebo neshody mezi Vámi a Vaším partnerem v následujících kategoriích:

7. Ještě pořád cítím silnou blízkost mezi mnou a mým
partnerem.
8. Kdybych mohl(a) vrátit čas, vzal(a) bych si stejného
partnera / žil(a) bych / chodil(a) bych se stejným partnerem.
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. Můj partner je pro mě ideálem pro milostný vztah.
17. Mám pocit, že se svým partnerem tvoříme „tým“.
18. Nedokáži si představit, že by mě kdokoliv jiný dokázal
učinit tak šťastným/šťastnou jako můj partner.

19. Jak uspokojující je Váš vztah s Vaším partnerem?
Vůbec

Trochu

Částečně

Z velké části

Téměř úplně

Úplně

20. Jak dobře se daří Vašemu partnerovi uspokojovat Vaše potřeby?
Vůbec

Trochu

Částečně

Z velké části

Téměř úplně

Úplně

Téměř úplně

Úplně

Téměř úplně

Úplně

21. Jak moc Váš vztah odpovídá Vašim původním očekáváním?
Vůbec

Trochu

Částečně

Z velké části

22. Obecně, jak spokojený/á jste ve Vašem vztahu?
Vůbec

Trochu

Částečně

Z velké části

Zcela souhlasím

Téměř zcela
souhlasím

Z velké části
souhlasím

Poměrně souhlasím

Jen částečně
souhlasím

Vůbec NEsouhlasím

Na následující škále vyznačte, jak moc s daným výrokem souhlasíte či nesouhlasíte:

23. Jak dobrý je Váš vztah v porovnání se vztahy ostatních?
1
Horší než ostatní vztahy
(velmi špatný)

2

3

4

5

6

7
Lepší než ostatní vztahy
(velmi dobrý)

24. Jak často si užíváte společnost svého partnera?
Nikdy

Méně než 1x
měsíčně

1x nebo 2x
měsíčně

1x nebo 2x
týdně

1x denně

Častěji

1x denně

Častěji

25. Jak často si Vy a Váš partner užijete společnou legraci?
Nikdy

Méně než 1x
měsíčně

1x nebo 2x
měsíčně

1x nebo 2x
týdně

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 ní máte.
Například: Vztah je zajímavý a vůbec není nudný – zaškrtnete:
1
26.

3

4

5

6

ZAJÍMAVÝ

NUDNÝ
1

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

2

2

3

4

5

ZAJÍMAVÝ
ŠPATNÝ
NAPLŇUJÍCÍ
OSAMĚLÝ
PEVNÝ
ODRAZUJÍCÍ
RADOSTNÝ

6
NUDNÝ
DOBRÝ
PRÁZDNÝ
PŘÁTELSKÝ
KŘEHKÝ
NADĚJNÝ
SKLIČUJÍCÍ

Velice děkuji za Váš čas a spolupráci!
Soňa Komárková

V průběhu projektu i po jeho skončení se na mne můžete obracet s Vašimi dotazy:
kitabu@email.cz

Příloha č. 2: Anglický originál Experiences in Close Relationships-Revised (ECR-R)
(Brennan, Clark & Shaver, 1998)
The statements below concern how you feel in emotionally intimate relationships. We
are interested in how you generally experience relationships, not just in what is
happening in a current relationship. Respond to each statement by circling the number
to indicate how much you agree or disagree with the statement
1
2
Strongly Disagree

3

4

5

6

7
Strongly Agree

1. It's not difficult for me to get close to my partner.
2. I'm afraid that I will lose my partner's love.
3. I worry a lot about my relationships.
4. When my partner is out of sight, I worry that he or she might become interested in someone
else.
5. I prefer not to show a partner how I feel deep down.
6. When I show my feelings for romantic partners, I'm afraid they will not feel the same about
me.
7. My romantic partner makes me doubt myself.
8. I feel comfortable sharing my private thoughts and feelings with my partner.
9. I find it difficult to allow myself to depend on romantic partners.
10. I often worry that my partner doesn't really love me.
11. I am very comfortable being close to romantic partners.
12. I find that my partner(s) don't want to get as close as I would like.
13. I don't feel comfortable opening up to romantic partners.
14. Sometimes romantic partners change their feelings about me for no apparent reason.
15. I prefer not to be too close to romantic partners.
16. I often worry that my partner will not want to stay with me.
17. I get uncomfortable when a romantic partner wants to be very close.
18. I do not often worry about being abandoned.
19. I find it relatively easy to get close to my partner.
20. I'm afraid that once a romantic partner gets to know me, he or she won't like who I am.
21. I usually discuss my problems and concerns with my partner.
22. It helps to turn to my romantic partner in times of need
23. I rarely worry about my partner leaving me.
24. I tell my partner just about everything.
25. I worry that romantic partners won’t care about me as much as I care about them.
26. I often wish that my partner's feelings for me were as strong as my feelings for him or her.
27. I talk things over with my partner.
28. I worry that I won't measure up to other people.
29. My partner only seems to notice me when I’m angry.
30. I am nervous when partners get too close to me.
31. It makes me mad that I don't get the affection and support I need from my partner.
32. I feel comfortable depending on romantic partners.
33. I find it easy to depend on romantic partners.
34. My desire to be very close sometimes scares people away.
35. It's easy for me to be affectionate with my partner.
36. My partner really understands me and my needs.

Příloha č. 3: Český překlad dotazníku Experiences in Close Relationships-Revised
(Brennan, Clark & Shaver, 1998)
Označte křížkem míru souhlasu/nesouhlasu s níže uvedenými výroky, podle toho, jak
VÁS vystihují ve Vašem současném vztahu.
1. Je pro mne snadné být si se svým partnerem blízký/á.
2. Mám obavy, že ztratím partnerovu lásku.
3. Mám velké obavy o svůj vztah.
4. Když můj partner není nablízku, mám obavy, že by mohl mít zájem o někoho jiného.
5. Raději partnerovi nedávám najevo, jak se v hloubi duše cítím.
6. Když projevuji své city k partnerovi, bojím se, že nebude pociťovat totéž vůči mně.
7. Díky mému partnerovi mám o sobě pochybnosti.
8. Je mi příjemné, když s partnerem sdílím své důvěrné myšlenky a pocity.
9. Je pro mne těžké spoléhat se na partnera.
10. Často se trápím, že mě můj partner doopravdy nemiluje.
11. Je mi velmi dobře, když si jsem s mým partnerem blízký/á.
12. Zjišťuji, že můj partner si nechce být tak blízký jak bych chtěl/a já.
13. Necítím se dobře, když se mám svěřovat partnerovi.
14. Někdy můj partner mění své city ke mně bez zjevné příčiny.
15. Raději si nejsem s partnerem příliš blízký/á.
16. Často se trápím, že můj partner se mnou nebude chtít zůstat.
17. Je mi nepříjemné, když se mi chce partner velmi přiblížit.
18. Nedělám si často starosti s tím, že mě někdo opustí.
19. Připadá mi poměrně snadné být si se svým partnerem blízký/á.
20. Je mi dobře, když se spoléhám na partnera.
21. Obávám se, že jakmile mě partner pozná, nebude se mu líbit, jaký/á skutečně jsem.
22. Obvykle se svým partnerem proberu své problémy a starosti.
23. Pomáhá mi, když se v případě potřeby mohu obrátit na svého partnera.
24. Zřídkakdy si dělám starost s tím, že mě můj partner opustí.
25. Svému partnerovi povím o všem.
26. Trápím se tím, že o mě partner nebude stát tak moc, jak já stojím o něj.
27. Často si přeji, aby mě měl partner stejně rád, jako já jeho.
28. Se svým partnerem všechno prodebatuji.
29. Trápím se, že se nebudu moci vyrovnat ostatním lidem.
30. Připadá mi, že si mě můj partner všimne, jen když se zlobím.
31. Příliš velká blízkost s partnerem mě znervózňuje.
32. Naštve mě, že se mi nedostává náklonnosti a podpory, které od svého partnera potřebuji.
33. Připadá mi snadné spoléhat se na partnera.
34. Partnera někdy odradí má touha po velké blízkosti.
35. Je pro mě snadné být oddaný/á svému partnerovi.
36. Můj partner mě a mé potřeby skutečně chápe.

Označte křížkem míru souhlasu/nesouhlasu s níže uvedenými výroky, podle toho, jak
podle Vás vystihují VAŠEHO PARTNERA/VAŠI PARTNERKU v současném vztahu s
Vámi.
1. Je pro něj snadné být si se mnou blízký.
2. Má obavy, že ztratí mou lásku.
3. Má velké obavy o svůj vztah.
4. Když nejsem nablízku, má obavy, že bych mohl/a mít zájem o někoho jiného.
5. Raději mi nedává najevo, jak se v hloubi duše cítí.
6. Když mi projevuje své city, bojí se, že nebudu pociťovat totéž vůči němu.
7. Má pocit, že díky mně má o sobě pochybnosti.
8. Je mu příjemné, když se mnou sdílí své důvěrné myšlenky a pocity.
9. Je pro něj těžké spoléhat se na mě.
10. Často se trápí, že ho doopravdy nemiluji.
11. Je mu velmi dobře, když si je se mnou blízký.
12. Zjišťuje, že si nechci být tak blízký/á jak bych chtěl on.
13. Necítí se dobře, když se mi má svěřovat.
14. Někdy mu připadá, že se mé city k němu mění bez zjevné příčiny.
15. Raději si se mnou není příliš blízký.
16. Často se trápí, že s ním nebudu chtít zůstat.
17. Je mu nepříjemné, když se mu chci velmi přiblížit.
18. Nedělá si často starosti s tím, že ho někdo opustí.
19. Připadá mu poměrně snadné být si se mnou blízký.
20. Je mu dobře, když se na mě spoléhá.
21. Obává se, že jakmile ho poznám, nebude se mi líbit, jaký skutečně je.
22. Obvykle se mnou probere své problémy a starosti.
23. Pomáhá mu, když se na mě může v případě potřeby obrátit.
24. Zřídkakdy si dělá starost s tím, že ho opustím.
25. Poví mi o všem.
26. Trápí se tím, že o něj nebudu stát tak moc, jak on stojí o mě.
27. Často si přeje, abych ho měl/a stejně rád/a, jako on mne.
28. Všechno se mnou prodebatuje.
29. Trápí se, že se nebude moci vyrovnat ostatním lidem.
30. Připadá mu, že si ho všimnu, jen když se zlobí.
31. Příliš velká blízkost se mnou ho znervózňuje.
32. Naštve ho, že se mu nedostává náklonnosti a podpory, které ode mne potřebuje.
33. Připadá mu snadné spoléhat se na mě.
34. Má pocit, že mě někdy odradí jeho touha po velké blízkosti.
35. Je pro něj snadné být mi oddaný.
36. Má pocit, že ho i jeho potřeby skutečně chápu.

Příloha č.4: Anglický originál dotazníku Couples Satisfaction Index (Funk & Rogge,
2007)
1. Please indicate the degree of happiness, all things considered, of your relationship.
Extremely
Unhappy

Fairly
Unhappy

A Little
Unhappy

Very
Happy

Happy

Extremely
Happy

Perfect

Always
Disagree

Almost Always
Disagree

Fre-quently
Disagree

Occa-sionally
Disagree

Almost Always
Agree

Always Agree

Most people have disagreements in their relationships. Please indicate below the approximate
extent of agreement or disagreement between you and your partner for each item on the
following list.

Never

Rarely

Occasionally

More often
than not

Most of the
time

All
the time

2. Amount of time spent together
3. Making major decisions
4. Demonstrations of affection

7. I still feel a strong connection with my partner
8. If I had my life to live over, I would marry (or live
with / date) the same person
9. Our relationship is strong
10. I sometimes wonder if there is someone else out
there for me
11.My relationship with my partner makes me happy
12.I have a warm and comfortable relationship with
my partner
13. I can’t imagine ending my relationship with my
partner
14. I feel that I can confide in my partner about
virtually anything
15. I have had second thoughts about this
relationship recently
16. For me, my partner is the perfect romantic
partner
17. I really feel like part of a team with my partner
18. I cannot imagine another person making me as
happy as my partner does

Completely
TRUE

Almost
Completely
TRUE

Mostly
TRUE

Somewhat
TRUE

A little
TRUE

Not at all
TRUE

5. In general, how often do you think that things
between you and your partner are going well?
6. How often do you wish you hadn’t gotten into
this relationship?

Completely

Almost Completely

Mostly

Somewhat

A little

Not at all

19. How rewarding is your relationship with your
partner?
20. How well does your partner meet your
needs?
21. To what extent has your relationship met
your original expectations?
22. In general, how satisfied are you with your
relationship?
23. How good is your relationship compared to most?

More often

Once a
day

Once or
twice a
week

Once or
twice a
month

Less than
once a
month

Better than all others
(Extremely good)

Never

Worse than all others
(Extremely bad

24. Do you enjoy your partner’s company?
25. How often do you and your partner have fun together?
For each of the following items, select the answer that best describes how you feel about your
relationship. Base your responses on your first impressions and immediate feelings about the
item.
26.INTERESTING
27.BAD
28.FULL
29.LONELY
30.STURDY
31.DISCOURAGING
32.ENJOYABLE

BORING
GOOD
EMPTY
FRIENDLY
FRAGILE
HOPEFUL
MISERABLE

Příloha č. 5: Český překlad dotazníku Couples Satisfaction Index (Funk & Rogge, 2007)
1. Označte míru spokojenosti ve Vašem vztahu, uvážíte-li všechny aspekty.
Naprosto
nešťastný

Velmi
nešťastný

Trochu
nešťastný

Šťastný

Velice
šťastný

Naprosto
šťastný

Dokonalý

Vždy se
shodneme

Téměř vždy se
shodneme

Většinou se
shodneme

Často se
NEshodneme

Téměř vždy se
NEshodneme

Vždy se
NEshodneme

Většina lidí má ve svém vztahu neshody. Prosím, označte na následující škále přibližnou míru
shody nebo neshody mezi Vámi a Vaším partnerem v následujících kategoriích:

Vždy

Většinu času

Spíše častěji
než méně
často

Někdy

Výjimečně

Nikdy

2. Množství společně stráveného
času
3. Rozhodování o důležitých
věcech
4. Projevy lásky, náklonnosti

5. Obecně, jak často si myslíte, že Vám je spolu
dobře?

7. Ještě pořád cítím silnou blízkost mezi mnou a
mým partnerem.
8. Kdybych mohl(a) vrátit čas, vzal(a) bych si
stejného partnera / žil(a) bych / chodil(a) bych se
stejným partnerem.
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.

Zcela
souhlasím

Téměř zcela
souhlasím

Z velké části
souhlasím

Poměrně
souhlasím

Jen částečně
souhlasím

Vůbec
NEsouhlasím

6. Jak často byste si přál(a), aby Váš vztah
vůbec nezačal?

15. Nedávno jsem začal(a) mít pochybnosti o
našem vztahu.
16. Můj partner je pro mě ideálem pro milostný
vztah.
17. Mám pocit, že se svým partnerem tvoříme „tým“.

Úplně

Téměř úplně

Z velké části

Částečně

Trochu

Vůbec

18. Nedokáži si představit, že by mě kdokoliv jiný
dokázal učinit tak šťastným/šťastnou jako můj
partner.

19. Jak uspokojující je Váš vztah s Vaším
partnerem?
20. Jak dobře se daří Vašemu partnerovi
uspokojovat Vaše potřeby?
21. Jak moc Váš vztah odpovídá Vašim
původním očekáváním?
22. Obecně, jak spokojený/á jste ve Vašem
vztahu?
23. Jak dobrý je Váš vztah v porovnání se vztahy ostatních?
Horší než ostatní vztahy
(velmi špatný)

Častěji

1x denně

1x nebo 2x
týdně

1x nebo 2x
měsíčně

Méně než
1x měsíčně

Nikdy

Lepší než ostatní vztahy
(velmi dobrý)

24. Jak často si užíváte společnost svého partnera?
25. Jak často si Vy a Váš partner užijete společnou
legraci?

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 ní máte.
26. ZAJÍMAVÝ
27. ŠPATNÝ
28. NAPLŇUJÍCÍ
29. OSAMĚLÝ
30. PEVNÝ
31. ODRAZUJÍCÍ
32. RADOSTNÝ

NUDNÝ
DOBRÝ
PRÁZDNÝ
PŘÁTELSKÝ
KŘEHKÝ
NADĚJNÝ
SKLIČUJÍCÍ

