Relationship Questionnaire (RQ) – (Bartholomew & Horowitz, 1991)
1. Přečtěte si prosím každý z následujících odstavců A, B, C, D a ZAKROUŽKUJTE písmeno
jednoho odstavce, který vás nejlépe vystihuje nebo se nejvíce podobá tomu, jak se cítíte ve
vztahu s blízkými lidmi.
2. Nyní si prosím znovu přečtěte všechny čtyři odstavce a u každého z nich označte pomocí
čísel od 1 do 7 do jaké míry Vás uvedený popis vystihuje.
A. Je pro mne snadné zažívat ve vztahu s druhými lidmi citovou blízkost. Cítím se příjemně,
když se mohu spoléhat na druhé a oni se mohou spoléhat na mne. Nemám obavy, že bych
mohl/a být osamocený/á nebo že by mne ostatní lidé neakceptovali.
B. Je pro mne nesnadné zažívat ve vztahu s druhými lidmi citovou blízkost. Chtěl/a bych mít
důvěrné vztahy, ale je pro mne těžké druhým lidem věřit a spoléhat se na ně. Mám strach, že
bych mohl/a být zraněn/a pokud se příliš přiblížím k ostatním lidem.
C.

Chtěl/a bych zažívat ve vztahu s druhými lidmi opravdovou citovou blízkost, ale

vnímám, že se ostatní často zdráhají být mi tak citově nablízku, jak bych si přál/a. Je
pro mne nepříjemné být bez blízkých vztahů, ale někdy se obávám, že by mne blízcí lidé
neoceňovali tak, jako oceňuji já je.
D. Cítím se dobře i bez blízkých citových vztahů s druhými lidmi. Je pro mne velice důležité
být nezávislý/á a soběstačný/á a dávám přednost tomu, abych se nespoléhal/a na druhé a oni se
nespoléhali na mě.

RELATIONSHIP QUESTIONNAIRE (Bartholomew & Horowitz, 1991)
1. Following are descriptions of four general relationship styles that people often report.
Please read each description and CIRCLE the letter corresponding to the style that best
describes you or is closest to the way you generally are in your close relationships.
2. Please rate each of the following relationship styles according to the extent to which
you think each description corresponds to your general relationship style.
A. It is easy for me to become emotionally close to others. I am comfortable depending
on them and having them depend on me. I don’t worry about being alone or having
others not accept me.
B. I am uncomfortable getting close to others. I want emotionally close relationships,
but I find it difficult to trust others completely, or to depend on them. I worry that I
will be hurt if I allow myself to become too close to others.
C. I want to be completely emotionally intimate with others, but I often find that others
are reluctant to get as close as I would like. I am uncomfortable being without close
relationships, but I sometimes worry that others don’t value me as much as I value
them.
D. I am comfortable without close emotional relationships, It is very important to me
to feel independent and self-sufficient, and I prefer not to depend on others or have
others depend on me.

These are questions concerning your thoughts and feelings about yourself and relationships
with others. Please read each statement carefully and decide how much the statement is
generally true of you on a 1 (not at all) to 6 (very) scale. If you believe that an item does not
pertain to you (e.g., you are not currently married or in a committed relationship, or one or both
of your parents are deceased), please answer the item according to your best guess about what
your thoughts and feelings would be in that situation. Be sure to answer every item and try to
be as honest and accurate as possible in your responses.

INFORMOVANÝ SOUHLAS PRO ÚČASTNÍKY VÝZKUMU
Název práce: Viktimizace v domácím násilí z pohledu obětí.
Řešitel: Bc. Monika Kováčová.
Já, níže podepsaný/á, jsem byl/a o studii informován/a, rozumím jí a souhlasím s účastí v
rozhovoru. Dávám své svolení výzkumnici, aby materiál, který jsem jí poskytla, použila za
účelem sepsání diplomové práce, popř. odborného článku a pro jakékoliv další odborné
publikace a prezentace vycházející z tohoto výzkumu.
Byl/a jsem obeznámen/a s tím, že kazuistická práce bude zpracována anonymně a že informace,
které sdělím tazateli, budou uchovány, zpracovány a publikovány tak, aby nebyla možná
identifikace mé osoby. Souhlasím s nahráváním mého rozhovoru s výzkumnicí a s analýzou
výsledného zvukového záznamu a jeho přepisu.
Dávám souhlas k tomu, že výzkumnice může v odborné publikaci citovat informace, které jí
poskytuji. Rozumím tomu, že pokud se v průběhu rozhovoru objeví pro mne obtížná témata,
mohu odmítnout odpovědět na jakoukoliv otázku nebo kdykoliv ukončit rozhovor.

V

dne
Podpis účastníka rozhovoru

Dohoda o mlčenlivosti ohledně výzkumných dat
Já, níže podepsaná, souhlasím se zachováním absolutní mlčenlivostí ohledně výzkumných dat
a informací, které jsem slyšela při přepisu rozhovoru, který se konal v rámci výzkumného
projektu diplomové práce s názvem: Viktimizace v domácím násilí z pohledu obětí. Byla jsem
poučena o citlivosti dat a důležitosti ochrany údajů respondentky/respondenta.
V _____________ dne ____________
____________________________________
Jméno a podpis

