
GENDEROVÉ ASPEKTY BODY IMAGE A NESPOKOJENOSTI 
S VLASTNÍM TĚLEM: PŘÍLOHY K EMPIRICKÉ ČÁSTI

I. Úvodní slovo před vyplněním dotazníku

Hezký den,

děkuji, že jste otevřel/a tento formulář. Jsem studentka psychologie a ve své diplomové práci 
se věnuji tématu Body image a nespokojenosti s vlastním tělem. Následující dotazník se týká 
právě vztahu k vlastnímu tělu a tělesné nespokojenosti. Vyplněním dotazníku (či spíše 
dotazníků) pomůžete o něco lépe porozumět tomu, jak vztah k našemu tělu ovlivňuje lidskou 
psychiku.

Otázky v dotazníku jsou někdy velmi osobní. Prosím nebojte se být v odpovědích upřímný/á. 
Dotazník je zcela anonymní (formulář nesbírá žádné další údaje kromě těch, které sám/sama 
vyplníte).

Vyplnění dotazníku trvá cca 20 minut.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se mého výzkumu, můžete se mi ozvat emailem na adresu 
ProJanku@gmail.com. Ráda Vám také na požádání zašlu výslednou práci. Data získaná v tomto 
výzkumu budou použita v empirické části mé diplomové práce na Katedře psychologie 
Filozofické fakulty UK. Ve výzkumu jsou použity standardizované psychologické metody či jejich 
části.

Věřím, že pro vás bude vyplňování dotazníků zajímavé.

Děkuji za Váš čas,

Jana Procházková
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II. Sociodemografický dotazník

Věk: …………….

V současnosti:

o studuji střední školu nebo učiliště
o studuji vysokou školu
o studuji vysokou školu a zároveň pracuji
o pracuji na plný úvazek
o nepracuji ani nestuduji
o jsem na rodičovské dovolené
o jiné: ……………………………………

Máte v současnosti partnera/partnerku?

o ne, jsem svobodný/á, bez partnera/partnerky
o ano, v současné době jsem v partnerském vztahu, s partnerem/partnerkou

nežijeme ve společné domácnosti
o ano, v současné době jsem v partnerském vztahu, s partnerem/partnerkou

žijeme ve společné domácnosti
o jsem vdaná/ženatý
o jsem rozvedená/rozvedený
o jiné: ……………………………………

Máte vlastní děti?

o nemám děti
o ano, jedno dítě
o ano, dvě děti
o ano, tři děti
o ano, čtyři a více dětí
o jiné: ……………………………………

Jste kuřák/kuřačka?

o ne, nekouřím
o ano, kouřím příležitostně
o ano, kouřím pravidelně
o jiné: …………………………………….

Pijete alkohol? (včetně piva, ciderů a dalších slabších alkoholických nápojů)

o ne, jsem abstinent
o ano, příležitostně
o ano, párkrát do měsíce
o ano, párkrát do týdne
o ano, denně
o jiné: ……………………………………

Sportujete?

o ne, nesportuji
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o ano, příležitostně/rekreačně
o ano, párkrát do měsíce
o ano, párkrát do týdne
o ano, denně
o jiné: …………………………………

III. Dotazník mapující zdravotní stav1

 Nikdy jsem 
neměl/a tyto 

potíže

Potíže jsem 
měl/a 

v minulosti, nyní 
jsem bez těchto 

potíží.

Potíže mám v 
současnosti, bez 

omezení v 
každodenním 

životě.

Potíže mám v 
současnosti, s 
omezením v 

každodenním 
životě.

Užívání psychoaktivních látek
Psychotické onemocnění
Deprese
Bipolární porucha
Neurotické onemocnění
Poruchy příjmu potravy
Sebepoškozování
Sexuální dysfunkce
Urologické potíže (u žen 
navíc gynekologické potíže)
Onkologické onemocnění
Onemocnění srdce a cév
Autoimunitní onemocnění
Onemocnění zažívacího či 
vylučovacího ústrojí
Kožní onemocnění
Častá infekční onemocnění
Epilepsie či jiné záchvatové 
onemocnění
Obezita
Bolesti hlavy, zad a krční 
páteře
Jiná chronická bolest kromě 
zad a krční páteře
Trvalý fyzický handicap
Prodělaná operace s dlouhou 
rekonvalescencí nebo s 
trvalými následky
Prodělaný úraz vyžadující 
dlouhou rehabilitaci či s 
trvalými následky

1 Respondent vybíral vždy jednu z nabízených možností odpovědi.
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IV. Test siluety
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V. The Multidimensional Body-self Relations Questionnaire – 
psychometrické vlastnosti2

Muži Ženy
Cronbachov
o alfa

1-month 
test-retest 

Cronbachovo 
alfa

1-month 
test-retest

Factor subscales:
Appearance evalutation 0,88 0,81 0,88 0,91
Appearance orientation 0,88 0,89 0,85 0,90
Fitness evaluation 0,77 0,76 0,77 0,79
Fitness orientation 0,91 0,73 0,90 0,94
Health evaluation 0,80 0,71 0,83 0,79
Health orientation 0,78 0,76 0,78 0,85
Illness orientation 0,78 0,79 0,75 0,78
Additional subscales
Body areas satisfaction scale 0,77 0,86 0,73 0,74
Overweight Preoccupation 0,73 0,79 0,76 0,89
Self-Classified Weight 0,70 0,86 0,89 0,74

Muži Ženy
mean SD mean SD

Factor subscales:
Appearance evalutation 3,49 0,83 3,36 0,87
Appearance orientation 3,60 0,68 3,91 0,60
Fitness evaluation 3,72 0,91 3,48 0,97
Fitness orientation 3,41 0,89 3,20 0,85
Health evaluation 3,95 0,72 3,86 0,80
Health orientation 3,61 0,70 3,75 0,70
Illness orientation 3,18 0,83 3,21 0,84
Additional subscales
Body areas satisfaction scale 3,50 0,63 3,23 0,74
Overweight Preoccupation 2,47 0,92 3,03 0,96
Self-Classified Weight 2,96 0,62 3,57 0,73

Normy jsou pro všechny subškály odvozeny z údajů národních průzkumů USA, na základě 
vzorku 996 mužů a 1070 žen (náhodný výběr z 30 000 respondentů). (Cash, 2000).

2 Upraveno podle Cash, 2000.
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VI. The Multidimensional Body-self Relations Questionnaire – 
položky dotazníku

Následující dotazník sleduje lidské pocity, myšlení a chování související s vlastním tělem. U každého z 

následujících tvrzení prosím zaznamenejte, do jaké míry vás vystihuje. Každé tvrzení si pozorně přečtěte, 

nad odpovědí nepřemýšlejte zbytečně dlouho. První odpověď, která vás napadne bývá většinou ta 

nejlepší.

Svou odpověď zaznamenejte pomocí pětibodové stupnice. (1 = rozhodně nesouhlasím, 2 = převážně 

souhlasím, 3 = nevím, 4 = převážně souhlasím, 5 = rozhodně souhlasím.)

Žádná z odpovědí není správná nebo špatná. Zaškrtávejte ty odpovědi, které vás nejlépe vystihují. Buďte 

prosím zcela upřímní a nevynechte žádnou položku. Celý dotazník je zcela anonymní.

Respondent odpovídá na pětibodové škále:

1 = rozhodně nesouhlasím; 2 = převážně nesouhlasím; 3 = ani souhlasím, ani nesouhlasím; 4 = převážně 

souhlasím; 5 = rozhodně nesouhlasím

1. Než jdu mezi lidi, vždy se podívám, jak vypadám.

2. V obchodech si vybírám oblečení, ve kterém budu vypadat co nejlépe.

3. Zvládl/zvládla bych většinu testů fyzické zdatnosti.

4. Je důležité, že je moje fyzická zdatnost na vysoké úrovni.

5. Moje tělo je sexuálně přitažlivé.

6. Nezapojuji se do pravidelných sportovních programů. (R)3

7. Své zdraví mám pod kontrolou.

8. Mám přehled o tom, co ovlivňuje mé fyzické zdraví.

9. Záměrně jsem začal/začala dodržovat pravidla zdravého životního stylu.

10. Neustále se obávám, že jsem tlustý/tlustá nebo že ztloustnu.

11. Líbí se mi, jak vypadám.

12. Kdykoli můžu, zkontroluji svůj vzhled v zrcadle.

13. Když se chystám ven, obvykle strávím přípravami mnoho času.

14. Moje fyzická výdrž je dobrá.

15. Není pro mě důležité zapojovat se do sportovních aktivit. (R)

16. Nedělám nic proto, abych se udržel/udržela v dobré fyzické kondici. (R)

17. Mé zdraví se vyvíjí nepředvídatelnými výkyvy, někdy k lepšímu, někdy k horšímu. (R)

18. Dobré zdraví je v mém životě jedna z nejdůležitějších věcí.

19. Nedělám nic, o čem vím, že by to mohlo ohrozit mé zdraví.

3 Položky označené (R) mají negativní skórování.
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20. Jsem si vědom/vědoma i sebemenších změn svojí váhy.

21. Většina lidí by řekla, že vypadám dobře.

22. Je důležité, abych vždy vypadal/vypadala dobře.

23. K péči o svůj vzhled používám jen několik málo přípravků. (R)

24. Snadno se učím fyzickým dovednostem.

25. Být v dobré fyzické kondici není v mém životě důležitou prioritou. (R)

26. Věnuji se činnostem, které zvyšují mou fyzickou sílu.

27. Málokdy jsem fyzicky nemocný/nemocná.

28. Své zdraví považuji za samozřejmost. (R)

29. Často čtu knihy a časopisy, které se týkají zdraví.

30. Líbím se sám/sama sobě nahý/nahá.

31. Cítím se nejistý/nejistá, když nejsem dobře upravený/upravená.

32. Obvykle nosím to, co mi přijde pod ruku, aniž bych řešil/řešila, jak to vypadá. (R)

33. Jsem špatný/špatná ve fyzických hrách a sportech. (R)

34. Málokdy přemýšlím o svých sportovních dovednostech. (R)

35. Pracuji na zlepšení své fyzické vytrvalosti.

36. Nikdy nevím, jak se mé tělo bude cítit další den. (R)

37. Když jsem nemocný/nemocná, nevěnuji příliš pozornosti fyzickým příznakům. (R)

38. Nevynakládám žádné zvláštní úsilí, abych jedl/jedla vyváženou a výživnou stravu. (R)

39. Líbí se mi, jak mi sedí mé oblečení.

40. Nezáleží mi na tom, co si lidé myslí o mém vzhledu. (R)

41. Dávám si obzvlášť záležet na úpravě svých vlasů.

42. Nelíbí se mi má postava. (R)

43. Nezáleží mi na zlepšení mých fyzických schopností. (R)

44. Snažím se být fyzicky aktivní.

45. Často se cítím náchylný/náchylná k onemocnění. (R)

46. Zpozorním při každém možném projevu nemoci.

47. Jestliže jsem nachlazený/nachlazená, tak to prostě ignoruji a funguji jako obvykle. (R)

48. Jsem fyzicky nepřitažlivý/nepřitažlivá. (R)

49. Nikdy nemyslím na to, jak vypadám. (R)

50. Stále se snažím vylepšovat svůj fyzický vzhled.

51. Mám velmi dobrou koordinaci.

52. Vím hodně o fyzické zdatnosti.

53. Po celý rok pravidelně sportuji.

54. Jsem fyzicky zdravý člověk.

55. Uvědomuji si velmi dobře i malé změny na svém fyzickém zdraví.

56. Při prvním projevu nemoci vyhledávám lékařskou pomoc.

57. V současnosti držím dietu, abych zhubl/zhubla.

VII



58. Snažil/snažila jsem se zhubnout pomocí půstů či nárazových diet.

- nikdy   

- zřídka

- občas

- často

- velmi často

59. Myslím si, že mám:

- značnou podváhu   

- mírnou podváhu   

- normální váhu   

- mírnou nadváhu   

- značnou nadváhu

60. Při pohledu na mě by si většina lidí pomyslela, že mám:

- značnou podváhu   

- mírnou podváhu   

- normální váhu   

- mírnou nadváhu   

- značnou nadváhu

Pomocí pětibodové stupnice vyjádřete svou spokojenost či nespokojenost s uvedenými částmi těla.4

1 = velmi nespokojený/á; 2 = převážně nespokojený/á; 3 = ani spokojený/á ani nespokojený/á; 4 = 

převážně spokojený/á; 5 = velmi spokojený/spokojená

61. Obličej (rysy, pleť)

62. Vlasy (barva, hustota, textura)

63. Spodní část těla (hýždě, boky, stehna, nohy)

64. Střední část těla (pas a břicho)

65. Horní část těla (hrudník nebo prsa, ramena, paže)

66. Pevnost svalů

67. Váha

68. Výška

69. Celkový vzhled

4 Subšála BASS.
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VII. Der Dresdner Körperbildfragebogen – položky vybraných 
subškál

Respondent odpovídá na pětibodové škále:

1 = rozhodně nesouhlasím; 2 = převážně nesouhlasím; 3 = ani souhlasím, ani nesouhlasím; 4 = převážně 

souhlasím; 5 = rozhodně souhlasím

4. Při sexu zažívám intenzivní a příjemné pocity. (S)5

5. Fyzický kontakt je pro mě důležitým vyjádřením blízkosti. (F)

9. Jsem velmi spokojen/spokojena se svými sexuálními zkušenostmi. (S)

11. Vyhledávám fyzickou intimitu a náklonnost. (F)

16. Myslím si, že sex je důležitou součástí života. (S)

19. Nelíbí se mi, když se mě lidé dotýkají. (R) (F)

21. Při sexu dokážu odložit stranou svůj ostych. (S)

22. Líbí se mi, když mě lidé objímají. (F)

24. Vědomě se vyhýbám tomu, abych se dotkl/dotkla druhých lidí. (R) (F)

27. Dokážu si užívat svou sexualitu. (S)

30. Jen pár lidem dovolím, aby se mě dotkli. (R) (F)

35. Mé sexuální zkušenosti jsou uspokojivé. (S)

5 Položky označené (S) se týkají škály sexuálního naplnění, položky označené (F) se týkají škály fyzického 
kontaktu.
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VIII. Tabulkový přehled výsledku dotazníku mapující zdravotní stav 
u respondentů zařazených do výzkumu

Muži

 
Potíže jsem 

měl v 
minulosti.

Potíže mám v 
současnosti, bez 

omezení v 
každodenním 

životě.

Potíže mám v 
současnosti, s 
omezením v 

každodenním životě.

Užívání psychoaktivních látek 1 1 0
Deprese 11 6 1
Bipolární porucha 1 1 0
Neurotické onemocnění 3 3 3
Sebepoškozování 7 0 0
Sexuální dysfunkce 4 2 1
Urologické potíže 6 1 0
Onkologické onemocnění 1 0 0
Onemocnění srdce a cév 7 0 0
Autoimunitní onemocnění 3 1 1
Onemocnění zažívacího či 
vylučovacího ústrojí 11 2 0

Kožní onemocnění 19 12 1
Častá infekční onemocnění 7 3 2
Epilepsie či jiné záchvatové 
onemocnění 0 0 0

Bolesti hlavy, zad a krční páteře 13 7 4
Jiná chronická bolest kromě zad a 
krční páteře 3 4 1

Trvalý fyzický handicap 2 3 1
Prodělaná operace s dlouhou 
rekonvalescencí nebo s trvalými 
následky

6 1 0

Prodělaný úraz vyžadující dlouhou 
rehabilitaci či s trvalými následky 3 3 2
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Ženy

 
Potíže jsem 

měla v 
minulosti.

Potíže mám v 
současnosti, bez 

omezení v 
každodenním 

životě.

Potíže mám v 
současnosti, s 
omezením v 

každodenním 
životě.

Užívání psychoaktivních látek 3 0 1
Deprese 32 11 2
Bipolární porucha 1 1 0
Neurotické onemocnění 18 14 0
Sebepoškozování 30 2 0
Sexuální dysfunkce 12 4 1
Urologické či gynekologické potíže 72 24 2
Onkologické onemocnění 1 0 0
Onemocnění srdce a cév 9 1 0
Autoimunitní onemocnění 4 11 1
Onemocnění zažívacího či 
vylučovacího ústrojí 18 7 1

Kožní onemocnění 31 26 1
Častá infekční onemocnění 38 5 3
Epilepsie či jiné záchvatové 
onemocnění 3 1 1

Bolesti hlavy, zad a krční páteře 40 47 8
Jiná chronická bolest kromě zad a 
krční páteře 5 7 0

Trvalý fyzický handicap 1 2 1
Prodělaná operace s dlouhou 
rekonvalescencí nebo s trvalými 
následky

15 4 1

Prodělaný úraz vyžadující dlouhou 
rehabilitaci či s trvalými následky 16 4 0
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