
 

PŘÍLOHY 
 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Informovaný souhlas týkající se diplomové práce na téma: „Spokojenost klientů 

ambulantních adiktologických doléčovacích služeb v partnerských vztazích z hlediska 

teorie citové vazby“. 

Vážená/ý paní/pane, 

Velmi si vážím Vaší ochoty zúčastnit se výzkumu k mojí diplomové práci.  

Dotazník je složen ze 3 částí (A,B,C). V případě, že nemáte v současné době partnerský 

vztah, ponechte část C nevyplněnou, prosím. 

Pro účely výzkumu nejsou důležité osobní údaje respondentů (jako je například jméno, 

bydliště). Dotazník, který bude Vámi vyplněn, bude ihned po jeho pořízení anonymizován. 

Všechny veřejně přístupné výstupy z výzkumu a jeho analýzy budou citovány anonymně 

a bude s nimi nakládáno bez vazby na Vaši osobu či organizaci, do které docházíte.  

Vaše účast ve studii je zcela dobrovolná a anonymní, stejně tak můžete z jakéhokoli 

důvodu účast přerušit (nevyplnit celý dotazník). 

Děkuji za pozornost věnovanou těmto informacím a žádám Vás tímto o poskytnutí 

souhlasu s Vaší účastí ve výzkumu. 

Bc. Tereza Čadová 

studentka magisterského studijního programu adiktologie, 

 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

                                                                 Podpis: ……………………… 

Podle zákona 101/2000 sbírky o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů 

uděluji souhlas s účastí v uvedeném výzkumném projektu a s poskytnutím 

výzkumného materiálu. 

V ………………………  dne ………………………  Podpis: ……………………… 

 

  



 

Dotazník 

Vážení respondenti, 

tento dotazník na téma Spokojenost klientů ambulantních adiktologických doléčovacích 

služeb v partnerských vztazích z hlediska teorie citové vazby, je vytvořen pro potřeby mojí 

magisterské diplomové práce. Dotazník je anonymní a odpovědi v něm uvedené budou 

použity výhradně pro výše zmíněnou práci.   

Vyplnění dotazníku je dobrovolné. 

Část C prosím vyplňte pouze, pokud máte nyní partnerský vztah. 

Děkuji za Váš čas a ochotu k vyplnění. 

Bc. Tereza Čadová 

A) 

1. Vaše pohlaví: žena/muž;  

2. Váš věk: __let;  

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:  

a) základní vzdělání,  

 b) středoškolské bez maturity,  

 c) středoškolské s maturitou,  

d) vyšší odborné vzdělání,   

e) vysokoškolské vzdělání 

 

4. V současné době jsem: 

a) student,  

b) pracující,   

c)  na mateřské dovolené, ¨ 

d)  nezaměstnaný/á,  

e)  v důchodu 



 

 

5. V současnosti žiji: 

a) Ve vlastním/pronajatém bytě,  

b) V cizím bytě, 

c) Ubytovna (hotel…), 

d) Squatt, 

e) Bez domova, na ulici 

f) Jiná možnost ______________ 

6. Žijete v partnerském vztahu nebo manželství?  

a) Partnerství, 

b)   Manželství,  

c)   Jsem nyní bez partnera 

7. Kolik let/ měsíců trvá Váš vztah se současným partnerem? _____ 

8. Uveďte prosím, kolik jste měl/a v životě partnerských vztahů?(včetně 

současného) ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dotazník Experiences in Close Relationships (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. Číslo napište na místo __ 

před daným tvrzením.  

1- Rozhodně nesouhlasím  

2- Nesouhlasím                                    5-Spíše souhlasím  

3- Spíše nesouhlasím                           6- Souhlasím  

4-Ani souhlasím ani nesouhlasím      7- Rozhodně souhlasím 

 

__ 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.  

__ 18. Potřebuji hodně ujišťování, že mým blízkým na mně opravdu záleží.  



 

1- Rozhodně nesouhlasím  

2- Nesouhlasím                                    5-Spíše souhlasím  

3- Spíše nesouhlasím                           6- Souhlasím  

4-Ani souhlasím ani nesouhlasím      7- Rozhodně souhlasím 

 

__ 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. 

 

 



 

 Dotazník Couple satisfaction index (CSI) 

 

C) Tuto část vyplňte pouze v případě, že v současnosti máte nějaký partnerský vztah! 

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

 

Naprosto 

nešťastný 

Velmi 

nešťastný 

Trochu 

nešťastný 

Šťastný Velice 

šťastný 

Naprosto 

šťastný 

Dokonalý 

 

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: 

 

 

 

 

 

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

dobře? 

      

6. Jak často byste si přál/a, aby Váš vztah 

vůbec nezačal? 

      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ještě pořád cítím silnou blízkost mezi mnou 

a mým partnerem. 

      

8. Kdybych mohl/a zvrátit čas, vzal/a bych si 

stejného partnera (žil/a nebo 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. 

      

5. Nedávno jsem začal/a mít pochybnosti o 

našem vztahu. 

      

16. Můj partner je pro mě ideálem pro milostný 

vztah. 

      

17. Mám pocit, že s mým partnerem tvoříme 

tým. 

      

18. Nedokážu 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 jste ve Vašem 

vztahu?     

 

 

 

 

           23. Jak dobrý je Váš vztah v porovnání se vztahy ostatních?  

       

   Horší než ostatní vztahy                                                                    Lepší než ostatní 

vztahy 

      

      

      

      



 
 

 

24. Jak často si užíváte společnost Vašeho 

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       Nudný 

 

27. Špatný       Dobrý 

 

28.  

Naplňující 

      Prázdný 

29. 

Osamělý 

      Přátelský 

30. 

Pevný 

      Křehký 

31. 

Odrazující 

      Nadějný 

32. 

Radostný 

      Skličující 

 

 

 

 



 
 

ZVEŘEJNĚNÍ BAKALÁŘSKÉ* / DIPLOMOVÉ PRÁCE Z OBORU ADIKTOLOGIE 

PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU 

Název práce 

 

Autor práce 

 

Vedoucí práce 

 

Datum 

odevzdání 

práce 

 

 

Prohlášení: 

Prohlašuji, že souhlasím se zveřejněním základních informací o shora uvedené 

bakalářské* / diplomové práci (zejména název práce, autor, vedoucí / oponent / konzultant 

práce, Datum odevzdání / obhajoby práce apod.) a dále se zveřejněním této bakalářské* / 

diplomové práce v elektronické podobě na webových stránkách oboru adiktologie, tj. na 

www.adiktologie.cz, a dále na www.theses.cz, ve formátu PDF nebo obdobném formátu za 

předpokladu, že každý, kdo tuto práci použije pro svou přednáškovou, publikační či jinou 

aktivitu, se zavazuje, že bude tento zdroj informací řádně citovat. 

 

V Praze ________________   

Podpis ________________________________  

 

 

_________________ 

* nehodící se škrtněte 

 

http://www.adiktologie.cz/
http://www.theses.cz/


 
 

EVIDENCE VÝPŮJČEK 

Prohlášení: 

 Beru na vědomí, že odevzdáním této závěrečné práce poskytuji svolení ke 

zveřejnění a k půjčování této závěrečné práce za předpokladu, že každý, kdo tuto 

práci použije pro svou přednáškovou nebo publikační aktivitu, se zavazuje, že bude 

tento zdroj informací řádně citovat. 

 V Praze, 21.dubna 2019 

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

Tereza Čadová 

Jako uživatel potvrzuji svým podpisem, že budu tuto práci řádně citovat v seznamu 

použité literatury. 

Jméno Ústav/pracoviště Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  



 
 

Příloha 8b  

PROTOKOL O ÚPLNOSTI NÁLEŽITOSTÍ MAGISTERSKÉ PRÁCE    

 

Titul, jméno, příjmení: Bc.  Tereza Čadová 

Název práce: : Spokojenost klientů ambulantních adiktologických doléčovacích služeb 

v partnerských vztazích z hlediska teorie citové vazby 

Typ práce: Diplomová práce 

Vedoucí práce: Phdr. Pavla Doležalová, Phd. 

 

Prohlašuji, že jsem odevzdal (a) vysokoškolskou kvalifikační práci v souladu s:  

Opatřením rektora č. 6/2010 (dostupné z http://www.cuni.cz/UK-3470.html) 

Opatřením rektora č. 8/2011 (dostupné z http://www.cuni.cz/UK-3735.html) 

Opatřením děkana č. 10/2010 (dostupné z http://www.lf1.cuni.cz/file/21321/opad10_10.p

df)   

 

Zároveň prohlašuji, že jsem do Studijního informačního systému vložil (a) plný text 

vysokoškolské kvalifikační práce včetně všech povinných souborů podle typu práce: 

 - abstrakt ČJ  

 - abstrakt AJ   

 

Při vkládání textu práce a všech souborů jsem postupoval (a) podle návodu dostupného z 

http://www.lf1.cuni.cz/file/25838/navod_vkladani_prace.pdf .  

Nahrané soubory jsem následně zkontroloval (a).  

 

Odpovídám za správnost a úplnost elektronické verze práce a všech dalších vložených 

elektronických souborů.   

 

1 exemplář práce svázaný v kroužkové vazbě obsahuje všechny povinné náležitosti:   

o Příloha č. 1 – Titulní strana, Prohlášeni diplomanta, Identifikační záznam, abstrakt 

v ČJ a AJ - http://www.lf1.cuni.cz/file/21323/opad10_10_pril1.pdf    

o Příloha č. 6 – Prohlášení zájemce o nahlédnutí - 

http://www.lf1.cuni.cz/file/21329/opad10_10_pril6.pdf   

 

Datum: 21. 4. 2019 

 

Podpis studenta: 

      Kontrolu úplnosti náležitostí provedla osoba pověřená garantem: 

 


