
 

 

Přílohy 

Příloha 1: Podoba testového formuláře 

Dynamika romantických vztahů 

Dobrý den! 

Mé jméno je Iveta Štěrbová a dovoluji si Vás touto cestou požádat o spolupráci při výzkumu 

na téma romantických vztahů a jejich dynamiky. Průzkum je prováděn pod patronací Katedry 

psychologie FF UK v Praze v rámci zpracování mé diplomové práce. 

Šetření je naprosto anonymní a data budou použita pouze pro účely vypracování dané 

diplomové práce. Každý člověk je jedinečný a neexistují žádné správné či špatné odpovědi, 

nebojte se proto reagovat zcela upřímně. Vaše účast je dobrovolná a vyplňování dotazníku 

můžete kdykoliv zanechat. Pokud je to však ve Vašich možnostech, odpovězte, prosím, 

na všechny otázky. 

Dotazník má čtyři části a jeho vyplnění Vám zabere 20 až 25 minut. U každé části si, prosím, 

přečtěte pozorně instrukce. 

Pokud si budete přát poskytnout celkové výsledky studie, neváhejte mě kontaktovat na e-

mailové adrese ivet.sterbova@gmail.com. 

Předem Vám děkuji za Váš čas a odpovědi! 

Iveta 

1. část 

Následující část obsahuje 60 výpovědí, kterými byste mohli popsat sami sebe. Přečtěte si 

pozorně každou výpověď a posuďte, do jaké míry Vás vystihuje. Svoji odpověď označte 

na připojené škále. 

Dále následovalo 60 položek NEO pětifaktorového osobnostního inventáře. 

 

 



 

2. část 

Na následující škále, prosím, uveďte, jak často zažíváte daný pocit. 

1 2 3 4 

Nikdy Zřídka Někdy Vždy 

 

1. Jak často máte pocit, že jste naladěn(a) na stejnou vlnu jako lidé kolem Vás? 

2. Jak často máte pocit, že Vám chybí společnost? 

3. Jak často máte pocit, že se nemáte na koho obrátit? 

4. Jak často se cítíte sám/sama? 

5. Jak často se cítíte být součástí skupiny přátel? 

6. Jak často máte pocit, že máte hodně společného s lidmi kolem sebe? 

7. Jak často máte pocit, že už nemáte k nikomu blízko? 

8. Jak často máte pocit, že Vaše zájmy a nápady nejsou sdíleny s lidmi kolem Vás? 

9. Jak často se cítíte společenský/á a přátelský/á? 

10. Jak často cítíte, že jste lidem blízký/á? 

11. Jak často máte pocit, že jste opomíjený/á? 

12. Jak často máte pocit, že nejsou Vaše vztahy s ostatními smysluplné? 

13. Jak často máte pocit, že Vás vlastně nikdo pořádně nezná? 

14. Jak často se cítíte od druhých izolovaný/á? 

15. Jak často máte pocit, že můžete najít přátele, kdykoliv budete chtít? 

16. Jak často cítíte, že existují lidé, kteří Vám skutečně rozumí? 

17. Jak často se stydíte? 

18. Jak často máte pocit, že jsou lidé kolem Vás, ale ne s Vámi? 

19. Jak často máte pocit, že existují lidé, s kterými můžete mluvit? 

20. Jak často máte pocit, že existují lidé, na které se můžete obrátit? 

  



 

3. část 

Na následující škále, prosím, uveďte, do jaké míry souhlasíte s uvedenými výroky. Pokud jste 

aktuálně ve vztahu, snažte se představit si situaci, že jste bez stálého partnera. 

1 2 3 4 5 

Zcela nepravdivé    Zcela pravdivé 

 

1. Mám pocit, že pro mě začíná být příliš pozdě najít lásku mého života. 

2. Cítím úzkost, když přemýšlím nad tím, že budu navždy nezadaný/nezadaná. 

3. Potřebuji najít partnera dřív, než budu příliš starý/stará na to mít a vychovat děti. 

4. Jestliže skončím v životě sám/sama, pravděpodobně se budu cítit, že je se mnou něco 

v nepořádku. 

5. Jak stárnu, bude těžší a těžší někoho si najít. 

6. Děsí mě představa, že tam venku pro mě možná nikdo není. 

4. část 

V poslední části bych se Vás ráda zeptala na některé základní údaje o Vás, které slouží 

pro rozšíření informací, které jsou tímto dotazníkem získávány. Na tomto místě bych také ráda 

připomněla, že všechna data budou zpracovávána anonymně a hromadně. 

Jste: 

• Muž 

• Žena 

Číslicí, prosím, zapište svůj věk (v letech): 

Jaká je Vaše národnost? 

Jakého nejvyššího stupně vzdělání jste v současné době dosáhl(a)? 

• Základní 

• Vyučen(a) (bez maturity / s maturitou) 

• Středoškolské vzdělání (bez maturity / s maturitou) 



 

• Vyšší odborné vzdělání 

• Vysokoškolské vzdělání 

Jak byste popsal(a) svou sexuální orientaci? 

Jaký je Váš současný rodinný stav? 

• Nezadaný(á) / Bez partnera/partnerky 

• Nezávazně randím / Stýkám se s vícero lidmi 

• Ve vážném vztahu / Nesezdané soužití 

• Ženatý/Vdaná 

• Jiné: 

Pokud jste ve vztahu (s partnerem/partnerkou, druhem/družkou, manželem/manželkou), 

jak dlouho Váš vztah trvá (v měsících)? (Jestliže jste nezadaný(á), zapište, prosím, nulu.) 

Pokud jste nezadaný(á), jak dlouho uplynulo od Vašeho posledního partnerského vztahu 

(v měsících)? (Jestliže jste ve vztahu, zapište, prosím, nulu.) 

Pokud žijete sám/sama, popsal(a) byste svůj aktuální rodinný stav jako dobrovolný, 

či nedobrovolný? (Jestliže jste ve vztahu, uveďte, prosím, možnost 'Nelze posoudit'.) 

• Zcela nedobrovolný 

• Spíše nedobrovolný 

• Neutrální 

• Spíše dobrovolný 

• Zcela dobrovolný 

• Nelze posoudit 

 

Děkuji za Váš čas a odpovědi! 

Pokud si budete přát poskytnout celkové výsledky studie, neváhejte mě kontaktovat na e-

mailové adrese ivet.sterbova@gmail.com. 

Přeji pěkný den, 

Iveta 



 

Příloha 2: Český překlad škály strachu být nezadaný 

Verze pro nezadané jedince: 

Na následující škále, prosím, uveďte, do jaké míry souhlasíte s uvedenými výroky. 

1 2 3 4 5 

Zcela nepravdivé    Zcela pravdivé 

 

1. Mám pocit, že pro mě začíná být příliš pozdě najít lásku mého života. 

2. Cítím úzkost, když přemýšlím nad tím, že budu navždy nezadaný/nezadaná. 

3. Potřebuji najít partnera dřív, než budu příliš starý/stará na to mít a vychovat děti. 

4. Jestliže skončím v životě sám/sama, pravděpodobně se budu cítit, že je se mnou něco 

v nepořádku. 

5. Jak stárnu, bude těžší a těžší někoho si najít. 

6. Děsí mě představa, že tam venku pro mě možná nikdo není. 

Verze pro jedince ve vztahu: 

1. Kdybych byl(a) nezadaný/nezadaná, začínalo by pro mě být příliš pozdě najít lásku 

mého života. 

2. Cítím úzkost, když přemýšlím o představě, že bych byl(a) navždy nezadaný/nezadaná. 

3. Kdybych byl(a) nezadaný/nezadaná, měl(a) bych obavy ohledně nalezení partnera dřív, 

než bych byl(a) příliš starý/stará na to mít a vychovat děti. 

4. Jestliže skončím v životě sám/sama, pravděpodobně se budu cítit, že je se mnou něco 

v nepořádku. 

5. Kdybych byl(a) nezadaný/nezadaná, s přibývajícím věkem by pro mě bylo těžší a těžší 

si někoho najít. 

6. Děsí mě myšlenka, že by tam venku pro mě vždycky někdo nebyl. 

Skórování: Není třeba rekódovat, pro vyhodnocení je jednoduše spočítán průměr skóre všech 

šesti položek. 

 


