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VII. Přílohy 
 
1. Seznam zkratek 
 

AAC – Adolescent Apperception Cards 
AAI – Adult Attachemnt Interview 
AAP – Adult Attachment Projective 
ACIQ – Attachment and Clinical Issues Questionnaire 
ADOR – Dotazník rodičovského jednání a postojů pro adolescenty 
ADPA – Attachment Doll Play Assessment 
AHQ – Attachment History Questionnaire 
AQS – Assesses the queality of a child´s secure-base behavior in the home 
ASCT – Attachment Story Completion Test 
BABI – Brief Attachment Based Intervention 
BDI – Beck Depression Inventory 
BVAQ – Bermond-Vorst Alexithymia Questionnaire 
CAT – Children´s Apperception Test 
CATO – Children´s Apperception Test – Opařany 
CBC – Cannabichromen 
CBD – Cannabidiol 
CBG – Cannabigerol 
CBL – Cannabicyklol 
CBR1, CBR2, CPR55 – specifické kanabinoidní receptory 
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CES-D – Center for Epidemiologic Studies Depression Scale 
COR – Concept of the Object on the Rorschach Scale 
CRI – Current Relationship Interview 
DKK – Dotaník kognitivních konstruktů 
DSM V – Diagnostic and Stastical Manual of Mental Disorders, 5th Edition 
EAI – Exercise Addiction Inventory 
ECR – Experiences in Close Relationships 
EMS – early maladaptive schemas 
FAD – Family Assessment Device 
FAE – fetální alkoholový efekt 
FAS – fetální alkoholový syndrom 
FAST – Test rodinného systému 
GHQ-28 – Item General Health Questionnaire 
IAT – Implicit Association Test 
IAT – Internet Addiction Test 
ICD – 10 – International Stastical Classification of Diseases and Related Health Problems, 
10th Revision 
I-E – Internal-External Locus of Control Scale 
IPPA – Inventory of Parent and Peer Attachment 
ISS, SST – Infant Strange Situation Test 
KK – kognitivní konstrukt 
MDMA – Methylendioxymethamfetamin, extáze 
MKN – 10 – Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize 
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MOA – Mutuality of Autonomy Scale 
N – srovnávací skupina respondentů z neklinické populace  
NAA – Narative Attachment Assessment 
NAcc – Nukleus accumbens 
NEO – NEO Personality Inventory Revised 
OBN – Cannabinol 
OCD – obsedantně-kompulzivní porucha 
OPL – omamné a psychotropní látky 
P – srovnávací skupina respondentů s psychiatrickou diagnózou 
PAA – Preschool Assessment of Attachment 
PAQ – Parental Attachment Questionnaire 
PARQ – Parental Acceptance-Rejection/Control Questionnaire 
PBI – Parental Bonding Instrument 
PCP – Fenycyklidin 
RAAS – Revised Adult Attachment Scale 
RACFT – Robert´s Apperception Test for Children 
REP – Role Construct Repertory Test 
ROD – Rorschach Oral Dependency Scale 
RQ – Relationships Questionnaire 
RSQ – Relationship Scales Questionnaire 
RULS – Revised UCLA Loneliness Scale 
SAS-SR – Social Adjustment Scale Self-Report 
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SAT – Separation Anxiety Test 
SBSS – Secure Base Scoring Systém 
SCORS – Social Cognition and Object Relations Scale 
SEQ-C – Self-Efficacy Questionnaire for Children 
SF36 – Generic Self-report Short-forrm 36 
SOS – Škála sociální orientace 
SQC – Situation Confidence Questionnaire 
STAI – State Trait Anxiety Inventory  
SVF – 78 – Strategie zvládání stresu 
TAT – Thematic Apperception Test 
THC – Tetrahydrocannabinol 
THCV – Tetrahydrocannabivarin 
TMS – Tell me a Story Test 
YSQ – Young Schmemas Questionnaire 
Z – výzkumná skupina respondentů se syndromem závislosti 
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2. Seznam příloh 
 

Příloha č. 1 Dotazník ECR 
Příloha č. 2 Dotazník YSQ 
Příloha č. 3 Demografický dotazník 
Příloha č. 4 Dotazník DKK 
Příloha č. 5 Žádost o možnost realizace výzkumné studie 
Příloha č. 6 Souhlas etické komise s realizací výzkumné studie 
Příloha č. 7 Informovaný souhlas 
Příloha č. 8 Ukázkový protokol AAP 
Příloha č. 9 Ukázkový protokol DKK 
Příloha č. 10 Evidenční list 
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3. Metody sběru dat 
1.1 Příloha č. 1 - Dotazník ECR 

Následující tvrzení se týkají toho, jak se obecně cítíte ve vztazích (tzv. romantických, přátelských, s rodinnými příslušníky apod.). Ke 
každému tvrzení zvolte číslo z následující škály podle toho, jak moc s daným tvrzením souhlasíte či nikoli. Pokud si nejste jistý/á, 
přikloňte se spíše k tomu, jaký máte pocit, než co si myslíte. Pak vyberte hodnocení od 1 do 6, nakolik Vás toto tvrzení vystihuje/ nakolik 
na Vás tvrzení sedí (1= vůbec ne; 6= naprosto ano). Pod vybrané číslo udělejte křížek. Pokud byste něčemu nerozuměl/a, neváhe jte se zeptat. 
 

  

Do jaké míry Vás vystihuje toto tvrzení?  

VŮBEC NE 

NE 

SPÍŠE 
NE 

NĚKDY 
ANO, 

NĚKDY 
NE 

SPÍŠE 
ANO 

VĚTŠINO
U ANO 

NAPROS
TO 

    1  2  3  4  5  6  7 

1.  Raději neukazuji druhým lidem, jak se opravdu cítím. 
             

2.  Dělá mi starosti, že bych mohl/a být odmítnut/a nebo opuštěn/a.              
3.  Jsem velmi spokojený/á, když jsem blízko druhým lidem.              
4.  Dělám si starosti o své vztahy.              
5.  Jakmile se někdo začne se mnou sbližovat, přistihnu se, jak se 

odtahuji pryč.              
6.  Trápí mě, že druhým na mně nezáleží tolik, jako mně na nich.              
7.  Začnu se cítit nepříjemně, když se se mnou chce někdo těsněji 

sblížit.              
8.  Velmi mnoho mě trápí, že ztratím své blízké přátele. 

             
9.  Je mi nepříjemné, mám-li se otevřít druhým.              
10.  Často si přeji, aby moji blízcí přátelé ke mně cítili stejně silné city, 

jako já k nim.              
11.  Chci se sblížit s druhými, ale stejně si udržuji odstup.              
12.  Chci se s druhými velmi těsně sblížit a to je někdy odežene pryč.              
13.  Jsem nervózní, když se se mnou chce někdo více sblížit.              
14.  Trápí mě být sám/sama.              
15.  Cítím se dobře, když sdílím své soukromé myšlenky a pocity s 

druhými.              
16.  Má touha být druhým lidem velmi blízko je někdy odhání pryč.              
17.  Snažím se vyhnout příliš blízkému kontaktu s druhými.              
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18.  Potřebuji hodně ujišťování, že mým blízkým na mně opravdu 
záleží.              

19.  Je pro mě poměrně snadné sblížit se s druhými 
             

20.  Někdy cítím, že se snažím přimět druhé, aby ukázali více citu, více 
oddanosti v našich vztazích, než obvykle dávají najevo.              

21.  Je pro mě obtížné dovolit si být závislý/á na blízké osobě. 
             

22.  Netrápím se často nad tím, že bych mohl/a být opuštěn/a. 
             

23.  Upřednostňuji nebýt příliš blízko druhým. 
             

24.  Nedaří-li se mi přimět blízkou osobu, aby o mě projevila zájem, 
začnu být naštvaný/á nebo rozzlobený/á              

25.  Říkám svým blízkým osobám skoro o všem. 
             

26.  Myslím si, že se mí blízcí se mnou nechtějí sblížit tak, jak bych já 
chtěl/a.              

27.  Obvykle probírám své problémy a obavy s blízkými lidmi. 
             

28.  Když kolem sebe nemám blízké osoby, cítím se poněkud 
úzkostný/á a nejistý/á.        

 
        

29.  Cítím se dobře, když jsem závislý/á na druhých. 
       

 
        

30.  Jsem zklamaný/á, když mé blízké osoby nejsou poblíž v takové 
míře, jak bych rád/a.         

 
       

31.  Nevadí mi požádat blízké osoby o útěchu, radu nebo pomoc. 
       

 
        

32.  Jsem zklamaný/á, pokud můj partner/ka není dostupný/á, když 
jej/ji potřebuji.        

 
        

33.  Pomáhá mi obrátit se na blízké osoby v těžkých chvílích. 
       

 
        

34.  Když mě druzí lidé zavrhují, cítím se hodně špatně. 
       

 
        

35.  Obracím se na blízké osoby ohledně řady věcí, včetně toho, abych 
získal/a útěchu a ujištění.        

 
        

36.  Vadí mi, když můj partner/ka tráví čas beze mě. 
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3.2 Příloha č. 2 - Dotazník YSQ 
Níže jsou uvedená tvrzení, kterými bychom mohli popsat různé lidi. Přečtěte si prosím každé tvrzení a 
rozhodněte se, zda Vás toto tvrzení vystihuje. Pokud si nejste jistý/á, přikloňte se spíše k tomu, jaký máte 
pocit, než co si myslíte. Pak vyberte hodnocení od 1 do 6, nakolik Vás toto tvrzení vystihuje/ nakolik na Vás 
tvrzení sedí (1= vůbec ne; 6= naprosto ano). Pod vybrané číslo udělejte křížek. Pokud byste něčemu 
nerozuměl/a, neváhejte se zeptat.  

  
Do jaké míry Vás vystihuje toto tvrzení?  

VŮBEC 
NE  NE  

SPÍŠE 
NE  

SPÍŠE 
ANO  ANO  

NAPRO 
STO  

    1  2  3  4  5  6  
1.  Bojím se, že ten, koho miluji, zemře, i když na to nemám oprávněný 

důvod.              
2.  Lpím na svých blízkých, protože se bojím, že mě opustí.              
3.  Obvykle se zamiluji do někoho, komu na mně nezáleží.              
4.  Neobejdu se bez někoho druhého.              
5.  Chybí mi někdo, kdo by mě vždy citově podpořil.              
6.  Lidé v mém životě nezůstávají: přicházejí a odcházejí.              
7.  Jsem tak posedlý(á) myšlenkou, že mě můj partner(ka) opustí, že si od 

něho (ní) raději držím odstup.              
8.  Lidé, kteří jsou mi nejbližší, se chovají nepředvídatelně. V jednom 

okamžiku o mě projevují zájem a pak zmizí.              
9.  Nakonec zůstanu vždycky sám(a).              
10.  Od lidí čekám, že mě zraní anebo využijí.              
11.  Je to jen otázka času, kdy mě lidé, které miluji, zradí.              
12.  Mohu spoléhat pouze na sebe a stále musím být ve střehu.              
13.  Když je ke mně někdo milý, předpokládám, že po mně něco chce.              
14.  Obávám se pustit si kohokoliv blíž k tělu, aby mě nezranil.              
15.  Neustále si u každého "ověřuji", zda je opravdu na mé straně.              
16.  Ubližuji lidem dřív, než ublíží oni mně.              
17.  Počas mého života mě blízcí lidé využili ke svým účelům.              
18.  Rozhněvá mě, když si vzpomenu, jak zle se mnou druzí lidé zacházeli.              
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19.  Byl(a) jsem tělesně, příp. slovně týrán nebo i sexuálně zneužit(a) těmi, 
kterým jsem nejvíc důvěřoval(a).              

20.  Toužím po větší lásce, než s jakou se setkávám.              
21.  Většinou mě přitahuje chladný(á) partner(ka), se kterým(ou) nemohu 

zažít lásku, jakou bych si přál(a).              
22.  Není tu nikdo, kdo by byl ke mně vřelý, projevoval mi náklonnost a 

vždycky stál na mé straně.              
23.  Chyběla mi silná osoba, která by mi poradila anebo mne usměrnila, když 

jsem byl(a) bezradný(á).              
24.  Většinu života jsem neměl(a) pocit, že bych byl(a) pro někoho výjimečný 

(á).              
25.  Nikdy jsem se nesetkal(a) s nikým, s kým bychom se mohli opravdu 

milovat a sdílet a kdo by měl skutečný zájem o to, jak mi je a co cítím.              
26.  Obecně se mi v mém životě dostávalo málo lidského tepla, podpory a 

náklonnosti.              
27.  Nemám nikoho, kdo by mi skutečně naslouchal a chápal, co cítím a 

potřebuji.              
28.  Je pro mě těžké nechat někoho, aby mě vedl a staral se o mě, i když 

právě to bych ve svém nitru nejvíc chtěl(a).              
29.  Kdo mě pozná blíž, nemůže mě milovat.              
30.  Jsem vadný(á) a méněcenný(á). Nikdo mě nemůže mít rád.              
31.  Některé stránky mé povahy musím utajit a nemohu o nich mluvit ani s 

nejbližšími; hlavně s nimi ne.              
32.  Byla to moje chyba, že mě rodiče nemilovali.              
33.  Jaký(á) opravdu jsem, musím skrývat. Člověk, kterého si myslí, že znají, 

ve skutečnosti nejsem já.              
34.  Jsem přitahován(a) k lidem: ať jsou to rodiče, přátelé anebo partner(ka), 

kteří jsou ke mně kritičtí a odmítají mě.              
35.  Ten, po kom toužím, by se mnou nezůstal, pokud by poznal moje pravé 

"já".              
36.  Když se druhým lidem líbím, mám pocit, že je klamu.              
37.  Často se za sebe stydím.              
38.  Jednou z mých největších obav je, že některá z mých závažných vad vyjde najevo.              
39.  Ve společnosti se cítím nejistý(á) a nesvůj (nesvá).              
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40.  Na různých párty a jiných společenských událostech se cítím jako 
hloupý(á) a nudný(á) a nevím, o čem bych měl(a) s ostatními mluvit.              

41.  Lidé, se kterými bych chtěl(a) navázat přátelství, jsou mi nějakým 
způsobem nadřazeni (např. oblíbeností, vzhledem, inteligencí apod.)              

42.  Nepatřím nikam. Jsem samotář(ka).              
43.  Společenské události nevyhledávám, spíše se jim vyhýbám.              
44.  Moje rodina byla jiná ve srovnání s ostatními.              
45.  Ocitnu se vždycky mimo každou skupinu.              
46.  Nikdo mi skutečně nerozumí.              
47.  Někdy se cítím, jako kdybych pocházel(a) z jiné planety.              
48.  Kdybych zítra zmizel(a), nikdo by si toho nevšiml.              
49.  Potřebuji někoho, na koho se můžu obrátit pro radu v řešení praktických 

otázek.              
50.  Když se mám vypořádat s úkoly každodenního života, cítím se víc jako 

dítě než jako dospělý.              
51.  Nejsem schopen (schopna) postarat se sám(a) o sebe.              
52.  Mám velký problém zvládnout každý nový úkol, pokud mi někdo 

neporadí anebo mi s tím nepomůže.              
53.  Jiní lidé se o mě dokážou postarat lépe, než já.              
54.  Pokazím všechno, co začnu.              
55.  Nevěřím vlastnímu úsudku.              
56.  Jsem nešika ve většině oblastí života.              
57.  Chybí mi selský rozum.              
58.  Každý den je toho na mě tolik, že mě to převálcuje.              
59.  Nemohu se zbavit pocitu, že se stane něco špatného.              
60.  Katastrofa může nastat každým okamžikem.              
61.  Obávám se loupežného přepadení, ať na ulici anebo doma.  

             
62.  Mám strach, že se u mě rozvíjí vážná nemoc, i když mi lékaři nic 

závažného nenašli.               
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63.  Občas mě přepadá úzkost.  
             

64.  Bojím se letět sám anebo sám cestovat i jinými dopravními prostředky.  

             
65.  Mám strach, že skončím na ulici.  

             
66.  Dělám pečlivá opatření, abych se nezranil(a) nebo neonemocněl(a).  

             
67.  Obávám se, že na veřejnosti nad sebou ztratím kontrolu anebo duševně 

onemocním.               
68.  Bojím se, že přijdu o všechno a udělám osobní bankrot.  

             
69.  Kladu důraz na peníze nebo společenské postavení.  

             
70.  Nesnáším, když mi někdo odporuje.  

             
71.  Mám vztek, když nemůžu mít, co chci.  

             
72.  Jsem v určitém směru výjimečný(á) a neměly by se proto na mě 

vztahovat běžná omezení.               
73.  Moje potřeby mají přednost.  

             
74.  Mám pocit, že v porovnání s druhými mám víc co nabídnout.  

             
75.  Nesnáším, když mě někdo omezuje a já si nemůžu dělat, co chci.  

             
76.  Často zjišťuji, že jsem natolik ponořen(a) do svých priorit, že nedávám 

dost času přátelům nebo rodině.               
77.  Velmi mě dráždí, když lidé neudělají, o co je žádám.  

             
78.  Nestrpím, když mi někdo říká, co mám dělat.  

             
79.  Dělá mi velké obtíže přinutit se přestat pít, kouřit, přejídat se, nebo dělat 

jiné problémové chování.               
80.  Neumím se přinutit, abych dokončil(a) nudné nebo rutinní úkoly.  

             
81.  Když nedosáhnu svého cíle, snadno mě to odradí a vzdám se.  

             
82.  Je pro mě velmi těžké odložit okamžité uspokojení, abych dosáhl(a) 

dlouhodobějších cílů.               
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83.  Často se stane, že když se naštvu, nedokážu svůj hněv kontrolovat.  

             
84.  Mám tendenci vše přehánět, i když vím, že mi to škodí.  

             
85.  Velmi snadno se začnu nudit.  

             
86.  Nedokážu se na nic delší dobu soustředit.  

             
87.  Téměř nikdy se neudržím a řeknu lidem, co si skutečně myslím.  

             
88.  Často udělám impulzivně něco, co později lituji.  

             
89.  Nechávám ostatní, aby mne do jisté míry ovládali.  

             
90.  Mám pocit, že hlavní rozhodnutí v mém životě jsem neudělal(a) já.  

             
91.  Obávám se, že nedokážu lidem vyhovět anebo jim udělat radost a získat 

tak jejich uznání.               
92.  Abych se vyhnul(a) konfrontaci, ustoupím, kam až je to možné.  

             
93.  Mám obavu, zda se druhým lidem líbím; nechci, aby mě odmítli.              
94.  Je pro mě těžké obhajovat svoje práva a vyžadovat, aby druzí brali na 

mě ohled.              
95.  Lidem se odplácím na maličkostech místo toho, abych jim svůj hněv 

ukázal(a) přímo.              
96.  Když někdy upřednostním sebe, cítím se provinile.              
97.  Nejsem špatný člověk, protože myslím víc na druhé než na sebe.              
98.  Dávám lidem víc, než od nich dostávám.              
99.  Upřednostňuji potřeby druhých před svými, jinak bych cítil(a) vinu.              
100.  Jsem to většinou já, kdo se stará o blízké, kteří to potřebují.              
101.  Pro milovanou osobu se vzdám téměř čehokoli.              
102.  Když je potřeba, aby někdo udělal práci navíc, jsem to většinou já.              
103.  Dokážu si vystačit s málem, protože moje potřeby jsou minimální.              
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104.  Mám tolik práce s pečováním o druhé, že mi zůstává velmi málo času na sebe.              
105.  Vždy jsem byl ten(ta), kdo naslouchá problémům druhých.              
106.  Dárky raději dávám, než dostávám.              
107.  Žádat druhé o pomoc nebo péči je pro mě velmi těžké.              
108.  Bojím se, že ztratím kontrolu nad tím, co dělám.              
109.  Mám obavu, že bych někoho mohl(a) vážně zranit (fyzicky nebo citově), 

pokud se můj hněv vymkne kontrole.              
110.  Cítím, že musím kontrolovat svoje emoce a impulzy, nebo se 

pravděpodobně stane něco špatného.              
111.  Hromadí se ve mně hodně hněvu a rozmrzelosti, které nedávám najevo.              
112.  Jsem příliš sebevědomý(á) na to, abych druhým ukazoval(a), že je mám 

rád, nebo že mě zajímají.              
113.  Přijde mi trapné dávat najevo své pocity druhým.              
114.  Je pro mě těžké být vřelý(á) a spontánní.              
115.  Kontroluji se natolik, že si lidé myslí, že nic necítím.              
116.  Lidé mne vnímají jako emocionálně napjatého(napjatou).              
117.  Nemohu připustit, abych byl druhý(á) nejlepší. Musím být nejlepší ve 

všem, na čem mi záleží.              
118.  Chci mít všechno v perfektním pořádku.              
119.  Musím toho zvládnout tolik, že nemám čas odpočívat.              
120.  Dělám věci naplno, "dost dobře" mi nestačí.              
121.  Málokdy jsem s výsledkem spokojený(á), vždy to jde ještě lépe.              
122.  Můj partnerský vztah trpí tím, že jsem stále pod velkým tlakem.              
123.  Zasloužím si tu nejtvrdší kritiku, když se dopustím nějaké chyby.              
124.  Často obětuji svoje potěšení, abych naplnil(a) své standardy.              
125.  Jsem asi hodně ctižádostivý(á).               
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3.3 Příloha č. 3 - Demografický dotazník 
• Jméno (přezdívka): 
• Věk: 
• Nejvyšší dosažené vzdělání: 
• Celkový počet let vzdělávání: 
• Zaměstnání, profese: 
• Stav – svobodný/á – ženatý/vdaná – rozvedený/á – ovdovělý/á 
• Původní rodina – kompletní – rozvedená – osiřelá – „patchworková“ – v ústavní 

výchově 
• Počet sourozenců: 
• V případě rozvedené rodiny – v péči matky – v péči otce – ve střídavé péči – v péči jiného člena rodiny 
• Délka ústavní výchovy: 
• Důvod ústavní výchovy: 
• Máte aktuálně trvalý, dlouhodobý vztah? 
• Délka trvalého, dlouhodobého vztahu: 
• Počet dlouhodobých vztahů v životě: 
• Počet jiných blízkých lidí, přátel či lidí, na které se můžete v případě nouze obrátit: 
• Počet vlastních dětí: 
• Počet nevlastních dětí, o které pečujete: 
• Počet domácích mazlíčků + specifikace typu: 

 
• Diagnóza: 
• Závislost na: 
• Délka závislosti: 
• Délka abstinence: 
• Forma léčby: 
• Délka docházení do psychoterapeutické péče: 
• Forma psychoterapie – individuální – skupinová – komunitní – režimová – 

podpůrná – systematická 
• Typ psychoterapie – psychoanalytická – Gestalt – existenciální a logoterapie – Rogers - KBT – psychodynamická – integrativní – systemická – jiná – 

nespecifikovaná (nevím) 
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3.4 Příloha č. 4 - Dotazník kognitivních konstruktů citové vazby 
 

Dotazník kognitivních konstruktů citové vazby 
 

• Vzpomeňte si na své dětství (cca do 10 let) a napište, která osoba se o Vás nejvíce starala a 

trávil/a jste s ní nejvíce času? Tedy, kterou osobu byste mohl/a označit za svou „primárně 

pečující osobu“? 
• Popište, jak vypadal Váš vztah k této osobě v dětství? 
• Proč si myslíte, že jste s touto osobou měl/a právě takový vztah, jak popisujete? 
• Co by se muselo dít jinak, abyste měl/a (ještě) lepší vztah s touto osobou v dětství? 
• Co by se muselo stát, abyste v dětství měl/a (ještě) horší vztah s touto osobou? 
• Jaký máte s touto osobou vztah nyní? 
• Proč si myslíte, že s ní máte právě takový vztah, jak popisujete? 
• Co by se muselo stát, aby se Váš vztah s touto osobou (ještě více) zlepšil? 
• Co by Váš současný vztah s touto osobou mohlo (ještě více) zhoršit? 
• Vyberte 3 slova, která nejvíce charakterizují Váš vzájemný vztah s touto osobou. 
• Jaké konkrétní myšlenky Vás napadají, když se s touto osobou máte setkat? 
• Jaké konkrétní myšlenky Vás napadají, když byste s touto osobou měl delší dobu pobývat v blízkém kontaktu? 
• Změnil se v průběhu života Váš vztah s touto osobou? Proč?  
• Jaký si myslíte, že budete mít s touto osobou vztah v budoucnosti? Proč? 
• Napadá Vás co by se muselo stát, abyste měl/a v budoucnosti s touto osobou jiný vztah než si 

teď myslíte, že budete mít? 
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4. Etické aspekty výzkumu 
4.1 Příloha č. 5 - Žádost o možnost realizace výzkumné studie 
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4.2 Příloha č. 6 - Souhlas etické komise s realizací výzkumu 
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4.3 Příloha č. 7 - Informovaný souhlas pro respondenty výzkumu 
SOUHLAS S VYUŽITÍM POSKYTNUTÝCH DAT 

 

 

Já ..................................................................., nar. ................................ souhlasím s poskytnutím a 

zpracováním anonymizovaných dat získaných metodami: AAP, ECR, YSQ, demografický dotazník a 

nestandardizovaný dotazník mentálních reprezentací citové vazby pro výzkumné, pedagogické a publikační 

účely. Souhlasím také s audio záznamem metody AAP. Při zpracování nebudou zaznamenány žádné údaje, 

které by mohly vést k identifikaci mé osoby. 

 

V Praze dne 

 

 

 

.................................................. 

                   podpis  
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5. Ukázka sesbíraných dat 
5.1 Příloha č. 8 - Protokol AAP 

AAP  jméno: Z1 
  datum: 14. 4. 2018                                                 

 

1 Máma s dítětem si hrajou, s míčem … (1) nevím, prostě jako to vypadá, že 

si prostě hrajou … (3) … asi si budou hrát dál … (2) asi spokojenost 
všeobecnou, jak to dítě, že si s ním matka hraje, tak matka, že si hraje s dítětem, nějaká láska a tak 

 

2 Tady je nějaká holčička, kouká z okna a přijde mi to jakoby je smutná, že 

nemůže ven … (1) nějaký rozpory s rodičemi, to je ten důvod, že nemůže 

ven, tak smutně kouká ven … (3) tak to nevím, tak třeba dobře, že třeba ty 

rodiče jí pak pustí ven … (2) asi smutek 

 

3 To vypadá nepříjemně, dá se to vyložit dvěma věcma, buď je to rozchod 

dvou lidí, protože tam jsou sbalený kufry, pravděpodobně pána, to už tak 

bývá, je tam nějaký napětí, takže to nebude, že by někdo jel na výlet, takže 

spíš rozchod … (1) to mohlo být cokoliv, hádka, nějaký dlouhodobý 

problémy, který vyústily až k tomuhle … (3) tak vzhledem k tomu, že tam 

cítím nějaký napětí, tak asi špatně, půjdou od sebe … (2) možná vztek 

trochu, možná i smutek, smutek a vztek 

 

4 To není poznat, jestli to je dítě nebo dospělá osoba, nicméně tam cítím 

samotu a smutek … (1) asi pravděpodobně něco v rodině, ať už je to dítě 

nebo dospělá osoba, tak něco se stalo, přihodilo … (3) nevím, co si o tom 

mám myslet ... (2) smutek, že se něco přihodilo 

 

5 Máma s dítětem, dítě v posteli, takže možná to dítě je nemocný, vidím jak 

tam natažený ty ruce toho dítěte, tak mi to přijde, že to dítě by chtělo něco 

víc, asi lásku od tý matky … (1) přijde mi to tak, že tam není něco v pořádku, že možná ta matka asi nedává tomu dítěti tu lásku nebo něco 

takovýho … (3) doufám, že obejme toho kluka … (2) to dítě? Dítě bude asi 

smutný a prostě mu chybí ta láska a ta matka nad tím možná přemýšlí, jestli jo nebo ne 

 

6 Tady mi to úplně není jasný, někoho odváží sanitka, to dítě a nevím, jestli 

to je babička, takže je pravděpodobný, že to bude někdo z rodičů toho 

dítěte, takže někomu z rodičů toho dítěte se něco stalo a odváží ho sanitka a 
babička je s tím dítětem a snaží se mu dát podporu a lásku, aby se necítilo 
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samotný … (3) babička se bude chvíli starat, než se rodič vrátí … (2) 

smutek, vždycky je nějaký smutek, když se něco stane a strach 

 

7 Tady je dospělá osoba, takže pravděpodobně někdo přišel vzpomínat na své 

blízké … (1) toť otázka, může to být třeba, že ten dospělý člověk měl 

špatný vztahy v rodině a teprve po smrti těch rodičů si to uvědomil a bylo 

mu to líto a chodí na ten hrob nebo se to stát nemuselo a chodí tam pravidelně … (3) položí kytku, zas půjde pryč a zase se vrátí někdy … (2) 

určitě smutek, to je vždycky, pokud na těch lidech záleží nebo záleželo, 

takže určitě smutek a pocit toho, že si nestačili říct nějaké věci než došlo ke smrti 

 

8  Dítě má strach nebo se něčeho bojí, pravděpodobně je to doma a je 

zatlačeno do kouta, asi rodičema … (1) buď něco provedlo a bojí se 

nějakýho trestu, ať už fyzickýho nebo nevím, nebo se nemuselo nic stát, že 

by dítě něco provedlo, ale může tam být i týrání ze strany rodičů … (3) 
snad dobře, já jsem optimista … (2) určitě strach a určitě bude smutný, strach a smutek 
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5.2 Příloha č. 9 - Protokol DKK 
Z1 

1) Máma 

2) Měl jsem pocit, že mi dává málo lásky, když mě otec řezal jak koně, většinou se nezastala, i když vím, 

že mě milovala a miluje 

3) Protože jsem byl hyperaktivní a zlobivý 

4) Asi dělat vše, jak si představovala a vysnila 

5) To si nedovedu představit 

6) Velmi dobrý 

7) Konečně jsme si začali rozumět 

8) Myslím, že není co, vztah máme opravdu super 

9) Asi kdybych jí provedl něco hodně špatného 

10) Současnost – láska, porozumění, odpuštění. Minulost – neporozumění, láska, strach 

11) Těším se na ní 

12) Pohoda, žádný problém, těšil bych se 

13) Ano k lepšímu, protože mne již pochopila 

14) Už jen dobrý, protože se máme rádi a rozumíme si 

15) Jen to, že bych jí nějak ublížil 
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6. Příloha č. 10 - Evidenční list  
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné verze disertační práce  

 
 

Název disertační práce  

 

Autor práce  

 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do zpřístupněné 

listinné verze disertační práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být vydávány za 

studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.   

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny dané práce, jsem 

však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím 

odstavci tohoto prohlášení. 

Jsem si vědom/a, že pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny dané práce lze pouze na své náklady. 

 

V Praze dne …….........………………… 

Jméno a příjmení žadatele 
 

Adresa trvalého bydliště 
 

UKČO nebo 

číslo občanského průkazu 

  

 

__________________________________  

                   podpis žadatele 
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