
 
 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Zadání dotazníků SWLS, SPWB, SRRS (1. kolo sběru dat) 

Dobrý den. 

Ráda bych Vás touto cestou poprosila o vyplnění dat pro účely disertační práce Psychologické 

aspekty zpívání v pěveckém sboru. Tuto disertační práci realizuji v rámci doktorského studia 

klinické psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pod vedením školitele pana 

prof. PhDr. Vladimíra Kebzy, CSc.  

Data budou zpracována výhradně pro účely této disertační práce. 

Děkujeme moc za spolupráci. 

PhDr. Eliška Kučerová (studentka doktorského studia klinické psychologie, Katedra 

psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) 

Osobní údaje 

Vyplňte prosím následující údaje 1 až 6. 

1. Pohlaví (Žena/Muž) 

2. Věk 

3. Profese/student/na mateřské-rodičovské dovolené/starobní důchodce/invalidní 

důchodce/nezaměstnaný 

4. Pěvec/nepěvec 

Pěvec: zpívám v současnosti v pěveckém sboru. 

Nepěvec: nezpívám/nezpíval(a) jsem v pěveckém sboru ani se nevěnuji/nevěnoval(a) jsem 

se jinému druhu zpěvu. 

5. Email 

6. Dosažené vzdělání  (ZŠ/SOU/SOU s maturitou/SŠ/VOŠ/VŠ) 

 

Škála spokojenosti se životem (SWLS) 

Přečtěte si prosím níže uvedená tvrzení 1 až 5. Ke každému tvrzení vyberte výrok, který nejvíce 

vystihuje Vaše tvrzení (rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/nemohu se 

rozhodnout/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně souhlasím).  

1. V mnoha směrech se můj život blíží mé ideální představě.  

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/nemohu se rozhodnout/spíše 

souhlasím/souhlasím/rozhodně souhlasím 

2. Podmínky mého života jsou skvělé.  

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/nemohu se rozhodnout/spíše 

souhlasím/souhlasím/rozhodně souhlasím 

 

 



 
 

3. Se svým životem jsem spokojený/á.  

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/nemohu se rozhodnout/spíše 

souhlasím/souhlasím/rozhodně souhlasím 

4. Až dosud jsem v životě získal/a důležité věci, které jsem chtěl/a.  

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/nemohu se rozhodnout/spíše 

souhlasím/souhlasím/rozhodně souhlasím 

5. Kdybych mohl/a žít svůj život znovu, nezměnil/a bych takřka nic.  

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/nemohu se rozhodnout/spíše 

souhlasím/souhlasím/rozhodně souhlasím 

 

Škály psychologického well-beingu (SPWB) 

Následující dotazník se zaměřuje na to, jak vnímáte sám/sama sebe a svůj život. Zhodnoťte 

jednotlivá tvrzení z hlediska toho, jak se hodí k popisu Vaší osoby. Svůj názor projevte 

prostřednictvím výběru ze seznamu výroků, který je uvedený pod každým tvrzením (rozhodně 

nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně souhlasím). 

Vezměte prosím na vědomí, že zde neexistují žádné správné a chybné odpovědi.   

 

1. Nebojím se vyjadřovat své názory, ani když jsou v rozporu s názory většiny lidí. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

2. Obecně vzato, cítím, že mám svou životní situaci pod kontrolou. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

3. Nezajímají mě aktivity, které sahají za mé obzory. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

4. Většina lidí mě vnímá jako láskyplného a milujícího. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

5. Žiju dneškem a o budoucnosti vlastně nepřemýšlím. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

6. Když se podívám na svůj život, jsem spokojený/á s tím, jak se věci vyvinuly. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

 

 



 
 

7. Moje rozhodnutí nebývají ovlivňována tím, co dělají všichni ostatní. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

8. Nároky každodenního života mě často úplně zničí. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

9. Považuji za důležité nové zážitky a zkušenosti, které posunují mé smýšlení o sobě a o 

světě. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

10.  Udržování blízkých vztahů je pro mě obtížné a frustrující. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

11. Ve svém životě mám pocit směřování a cíle. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

12. Celkově se cítím se sebou spokojený/á a věřím si. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

13. Mám tendenci obávat se, co si o mně myslí ostatní. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

14. Mezi lidi a okolní společnost moc nezapadám. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

15. Když o tom tak přemýšlím, během let jsem se vlastně moc k lepšímu nezměnil/a. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

16. Často se cítím osamělý/á, protože mám málo blízkých přátel, se kterými sdílím zájmy. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

17. Mé každodenní aktivity se mi často zdají triviální a nepodstatné. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

18. Připadá mi, že spousta lidí, co znám, má ze života víc než já. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 



 
 

19. Bývám ovlivňován/a lidmi s jasnými názory. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

20. Docela dobře zvládám četné povinnosti každodenního života. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

21. Připadá mi, že jsem se jako člověk během času značně posunul kupředu. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

22. Rád/a si povídám se členy rodiny či s přáteli. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

23. Nemám moc ponětí, čeho přesně chci v životě dosáhnout. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

24. Mám rád/a většinu aspektů své osobnosti. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

25. Věřím svému úsudku, dokonce i v případě, kdy odporuje většinovému názoru. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

26. Často se cítím zavalený/á svými povinnostmi. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

27. Nerad/a se dostávám do nových situací, které vyžadují, abych měnil/a své zaběhnuté 

způsoby dělání věcí. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

28.  Lidé by mě popsali jako velkorysého člověka ochotného věnovat čas ostatním. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

29.  Baví mě vymýšlet plány do budoucna a pracovat na jejich realizaci. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

30. V mnoha směrech se cítím zklamaný/á ohledně dosažených úspěchů v životě. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 



 
 

31. Je pro mě těžké vyslovit svůj názor na kontroverzní otázky. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

32. Mám potíže zařídit si život ke své spokojenosti. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

33.  Život je pro mě soustavným procesem učení, změn a růstu. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

34. Neprožil/a jsem mnoho vřelých a hlubokých vztahů. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

35. Aktivně uskutečňuji plány, které jsem si vytyčil/a. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

36. Moje smýšlení o sobě zřejmě není tak pozitivní jako u většiny ostatních lidí. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

37. Posuzuji se podle toho, co považuji za důležité, nikoli podle hodnot, které považují za 

důležité ostatní. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

38. Byl/a jsem schopen/schopna vytvořit si domov a způsob života, který mi dost vyhovuje. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

39. Dávno jsem se přestal/a snažit o nějaká velká zlepšení či změny v mém životě. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

40. Vím, že mohu věřit svým přátelům, a oni vědí, že mohou věřit mně. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

 souhlasím 

41. Někteří lidé procházejí životem bezcílně, ale já mezi ně nepatřím. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

42.  Když se porovnám se svými přáteli a známými, jsem spokojený/á s tím, kdo jsem. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 



 
 

43. Někdy mám pocit, že jsem v životě udělal/a všechno, co se udělat dalo. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

 

Škála sociální readaptace  (SRRS) 

Pro zjištění míry psychické zátěže vyberte ze seznamu životní události, které jste za posledních 

12 měsíců zažili, a označte je. Pokud jste danou  události zažili, uveďte k ní do kolonky ANO. 

U Vámi vybrané události/ vybraných událostí, také prosím uveďte, kolikrát jste za uplynulý rok 

událost/i prožili (1x, 2x, 3x atd.).  

 

Úmrtí partnera/partnerky 

 
  

Rozvod 

 
  

Rozvrat manželství 

 
  

Uvěznění 

 
  

Úmrtí blízkého člena rodiny 

 
  

Úraz nebo vážné onemocnění 

 
  

Sňatek 

 
  

Ztráta zaměstnání 

 
  

Usmíření a přebudování manželství 

 
  

Odchod do důchodu 

 
  

Změna zdravotního stavu člena rodiny 

 
  

 

 



 
 

Těhotenství 

 
  

Sexuální obtíže 

 
  

Přírůstek nového člena do rodiny 

 
  

Změna zaměstnání 

 
  

Změna finančního stavu 

 
  

Úmrtí blízkého přítele 

 
  

Přeřazení na jinou práci 

 
  

Závažné neshody s partnerem 

 
  

Půjčka vyšší než jeden průměrný roční plat 

 
  

Splatnost půjčky 

 
  

Změna odpovědnosti v zaměstnání 

 
  

Syn nebo dcera opuštějí domov 

 
  

Konflikty s tchánem/tchyní/zeťem/snachou 

 
  

Mimořádný osobní čin nebo výkon 

 
  

Manžel/manželka nastupuje či končí zaměstnání 

 
  

 



 
 

Vstup do školy nebo její ukončení 

 
  

Změna životních podmínek 

 
  

Změna životních zvyklostí 

 
  

 

Problémy a konflikty se šéfem 

 
  

Změna pracovní doby nebo pracovních podmínek 

 
  

Změna bydliště 

 
  

Změna školy 

 
  

Změna rekreačních aktivit 

 
  

Změna církve nebo politické strany 

 
  

Změna sociálních aktivit 

 
  

Půjčka menší než průměrný roční plat 

 
  

Změna spánkových zvyklostí a režimu 

 
  

Změny v širší rodině (úmrtí, sňatky) 

 
  

Změny stravovacích zvyklostí 

 
  

Dovolená 

 
  



 
 

Vánoce 

 
  

Přestupek (např. dopravní a jeho projednávání) 

 
  

 

Příloha č. 2: Zadání otázek pro pěvce ve sboru 

Odpovězte prosím na následující položky 1 až 13. Pokud v současnosti zpíváte ve více 

pěveckých sborech (najednou), uvádějte prosím odpovědi ke každému sboru, ve kterém 

zpíváte, samostatně (př. u otázky č. 1: sbor A má zkoušky 2x týdně, sbor B má zkoušku 1x 

týdně).   

 

1. Jak často má Váš sbor pěvecké zkoušky? 

2. Jak dlouho jedna zkouška Vašeho pěveckého sboru trvá (uveďte prosím v minutách)? 

3. Jak dlouho ve Vašem současném pěveckém sboru zpíváte (uveďte prosím v 

měsících)? 

4. Zpíval/a jste před působením v současném pěveckém sboru v jiném pěveckém 

sboru/jiných pěveckých sborech? Pokud ano, jak dlouho (uveďte prosím v měsících)? 

5. Máte hudební vzdělání? Pokud ano, jaké? 

6. Věnoval se hudbě (zde myšleno nejen zpívání v pěveckém sboru, ale i např. hře na 

hudební nástroj apod.) někdo z Vaší původní (primární) rodiny? Pokud ano, uveďte 

prosím jakým způsobem.  

7. Proč jste se rozhodl/a začít chodit zpívat do pěveckého sboru, ve kterém nyní 

působíte? 

8. Jak jste se dozvěděl/a o pěveckém sboru, ve kterém v současnosti zpíváte? 

9. Co Vám zpívání v pěveckém sboru dává, přináší (možné uvést i více přínosů)? 

10. Vnímáte i nějaká negativa spojená se zpíváním ve Vašem pěveckém sboru? 

11. Máte představu o tom, jak dlouho byste nadále chtěl/a v současném pěveckém sboru 

působit? Pokud ano, jak dlouho? 

12. Uveďte prosím, kolikrát jste byl/a na zkoušce Vašeho pěveckého sboru během 

posledních šesti měsíců? Nezapočítávejte do těchto šesti měsíců období letních 

prázdnin, pokud se během něho zkoušky Vašeho sboru nekonají. 

13. Zpíváte v současnosti ve více pěveckých sborech? 

 

 

 

 

 


