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Příloha č. 1: Korelační matice všech sledovaných proměnných – Pearsonův korelační koeficient

Correlations 

skór 

suicidálního 

rizika PSSS

skór životní 

angažovanosti FPI-  1 FPI- 2 FPI- 3 FPI- 4 FPI-5 FPI-6 FPI-7 FPI-8 FPI-9 FPI-E FPI-N FPI-M

skór 

suicidálního 

rizika

Pearson 

Correlation

1 -,243* -,368** ,220* ,264** ,242* ,148 ,000 -,177 ,158 ,240* ,090 -,027 ,240* -,168

PSSS Pearson 

Correlation

-,243* 1 ,522** ,235* ,085 ,026 ,108 ,184 ,288** ,046 ,097 ,096 ,178 -,009 ,159

skór životní 

angažovanosti

Pearson 

Correlation

-,368** ,522** 1 ,034 ,150 -,104 ,040 ,271** ,327** ,086 -,063 ,167 ,204* -,067 ,332**

FPI- 1 Pearson 

Correlation

,220* ,235* ,034 1 ,002 ,304** ,183 ,206* -,017 ,268** ,237* ,153 ,141 ,245* -,407**

FPI-2 Pearson 

Correlation

,264** ,085 ,150 ,002 1 ,171 ,245* ,170 -,115 ,285** ,001 ,350** ,325** ,168 -,082

FPI-3 Pearson 

Correlation

,242* ,026 -,104 ,304** ,171 1 ,425** -,083 -,101 ,380** ,409** ,319** ,048 ,834** -,470**

FPI-4 Pearson 

Correlation

,148 ,108 ,040 ,183 ,245* ,425** 1 ,107 -,201* ,452** ,144 ,424** ,166 ,476** -,147

FPI-5 Pearson 

Correlation

,000 ,184 ,271** ,206* ,170 -,083 ,107 1 ,080 ,223* -,411** ,201* ,690** -,186 ,220*

FPI-6 Pearson 

Correlation

-,177 ,288** ,327** -,017 -,115 -,101 -,201* ,080 1 -,131 -,150 -,011 ,133 -,169 ,386**

FPI-7 Pearson 

Correlation

,158 ,046 ,086 ,268** ,285** ,380** ,452** ,223* -,131 1 ,006 ,303** ,181 ,323** -,156

FPI-8 Pearson 

Correlation

,240* ,097 -,063 ,237* ,001 ,409** ,144 -,411** -,150 ,006 1 ,123 -,303** ,415** -,369**
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Correlations 

skór 

suicidálního 

rizika PSSS

skór životní 

angažovanosti FPI-  1 FPI- 2 FPI- 3 FPI- 4 FPI-5 FPI-6 FPI-7 FPI-8 FPI-9 FPI-E FPI-N FPI-M

FPI-9 Pearson 

Correlation

,090 ,096 ,167 ,153 ,350** ,319** ,424** ,201* -,011 ,303** ,123 1 ,233* ,236* -,075

FPI-E Pearson 

Correlation

-,027 ,178 ,204* ,141 ,325** ,048 ,166 ,690** ,133 ,181 -,303** ,233* 1 -,091 ,179

FPI-N Pearson 

Correlation

,240* -,009 -,067 ,245* ,168 ,834** ,476** -,186 -,169 ,323** ,415** ,236* -,091 1 -,477**

FPI-M Pearson 

Correlation

-,168 ,159 ,332** -,407** -,082 -,470** -,147 ,220* ,386** -,156 -,369** -,075 ,179 -,477** 1
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Příloha č. 2: Korelační matice dle typu školy – Pearsonův korelační koeficient                                                                           
Correlations

škola skór suicidálního rizika PSSS
skór životní 

angažovanosti FPI-3 FPI-N

1 gymnázium Pearson 
Correlation

skór suicidálního rizika 1,000 -,533 -,589 ,203 ,178

PSSS -,533 1,000 ,378 -,014 -,028

skór životní angažovanosti -,589 ,378 1,000 -,221 -,230

FPI-3 ,203 -,014 -,221 1,000 ,830

FPI-N ,178 -,028 -,230 ,830 1,000

Sig. (1-tailed) skór suicidálního rizika . ,000 ,000 ,083 ,114

PSSS ,000 . ,004 ,462 ,425

skór životní angažovanosti ,000 ,004 . ,066 ,058

FPI-3 ,083 ,462 ,066 . ,000

FPI-N ,114 ,425 ,058 ,000 .

N skór suicidálního rizika 48 48 48 48 48

PSSS 48 48 48 48 48

skór životní angažovanosti 48 48 48 48 48

FPI-3 48 48 48 48 48

FPI-N 48 48 48 48 48

2 SOU Pearson 
Correlation

skór suicidálního rizika 1,000 -,043 -,219 ,349 ,330

PSSS -,043 1,000 ,608 ,010 -,021

skór životní angažovanosti -,219 ,608 1,000 -,012 ,055

FPI-3 ,349 ,010 -,012 1,000 ,840

FPI-N ,330 -,021 ,055 ,840 1,000

Sig. (1-tailed) skór suicidálního rizika . ,383 ,061 ,006 ,009

PSSS ,383 . ,000 ,471 ,443

skór životní angažovanosti ,061 ,000 . ,466 ,350

FPI-3 ,006 ,471 ,466 . ,000

FPI-N ,009 ,443 ,350 ,000 .

N skór suicidálního rizika 51 51 51 51 51

PSSS 51 51 51 51 51

skór životní angažovanosti 51 51 51 51 51

FPI-3 51 51 51 51 51

FPI-N 51 51 51 51 51
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Příloha č. 3: T-test všech sledovaných proměnných dle typu školy

Independent Samples Test

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence Interval of the Difference

F Sig. tt df Sig. (2-tailed) Mean Difference

Std. Error 

Difference Lower Upper

PSSS Equal variances assumed ,207 ,650 -1,026 97 ,307 -2,897 2,823 -8,500 2,706

Equal variances not assumed -1,037 90,406 ,303 -2,897 2,795 -8,449 2,655

skór 

suicidální

ho rizika

Equal variances assumed 1,040 ,310 1,074 97 ,286 ,380 ,354 -,322 1,082

Equal variances not assumed 1,074 96,751 ,285 ,380 ,354 -,322 1,082

skór 

životní 

angažov

anosti

Equal variances assumed ,367 ,546 ,278 97 ,782 ,251 ,905 -1,544 2,047

Equal variances not assumed ,280 94,143 ,780 ,251 ,898 -1,532 2,035

FPI-3 Equal variances assumed ,113 ,738 -2,510 97 ,014 -14,5992647 5,8175343 -26,1454599 -3,0530695

Equal variances not assumed -2,510 96,697 ,014 -14,5992647 5,8165918 -26,1440460 -3,0544834

FPI-N Equal variances assumed ,139 ,710 -1,302 97 ,196 -7,9166667 6,0794769 -19,9827454 4,1494120

Equal variances not assumed -1,304 96,930 ,195 -7,9166667 6,0730878 -19,9701749 4,1368415
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Příloha č. 4: T-test životní angažovanosti dle vzdělání matky (střední s maturitou a výuční list)

Group Statistics

 vzdělání 
matky N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

skór životní angažovanosti 2 (SŠ s 
maturito
u)

50 22,66 4,918 ,696

3 
(výuč.l.)

19 25,11 3,017 ,692

Independent Samples Test

  Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means

  
  95% Confidence Interval of the Difference

  
F Sig. t df

Sig. (2-
tailed) Lower Upper

skór životní 
angažovanosti

Equal variances 
assumed

1,549 ,218 -2,022 67,047 ,047 -4,859 -,031

Equal variances 
not assumed   

-2,492 52,902,016 ,016 -4,413 -,477
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Příloha č. 5: Freiburský osobnostní dotazník (FPI)

FREIBURSKÝ OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

Testovací sešit - forma K

Na následujících stranách tohoto dotazníku je řada výpovědí o určitých postojích, způsobech 
chování a zájmech. Můžete na ně odpovídat "souhlasím" nebo "nesouhlasím". Svou odpověď 
vyznačíte do záznamového listu křížkem (X) do příslušné kolonky. To znamená, že pokud 
odpovíte "souhlasím" dáte křížek do první kolonky (pod "souhlasím"). 

Například:

                                                                       Souhlasím                   Nesouhlasím

Své zdraví si mají lidé chránit                          X

Pokud s uvedeným výrokem, konstatováním nesouhlasíte, dáte křížek do druhé kolonky (pod 
"nesouhlasím"):

                                                                       Souhlasím                   Nesouhlasím

Děti v rodině je třeba přísně trestat                X

Všechny odpovědi v dotazníku i v záznamovém listu jsou očíslované, proto dávejte pozor, 
abyste odpověď vyznačili vždy u položky podle pořadí. Odpovídejte na všechny položky. V 
dotazníku nejsou správné nebo nesprávné odpovědi, protože každý člověk má právo na vlastní 
názor. Je však potřeba, abyste nevynechali ani jednu položku a odpověděli na všechny.

Při vyplňování:

1. Neuvažujte, která odpověď by udělala lepší dojem, ale odpovídejte podle vlastního názoru. 
Některé otázky se Vám možná budou zdát příliš osobní, nenechte se odradit, Vaše odpovědi 
jsou důvěrné.

2. Nepřemýšlejte dlouho nad jednotlivými větami, ale vyznačte první odpověď, která Vás 
napadne. Samozřejmě, že tyto krátké otázky neberou do úvahy všechny zvláštnosti, některé 
Vám možná nebudou vyhovovat. Ale přesto zakroužkujte číslo u té odpovědi, která je Vám 
nejbližší.

Do tohoto sešitu nepište, odpovědi vyznačte do záznamového listu.

1. Přečetl (a) jsem si instrukci a jsem ochotný(á) odpovídat.

2. Večer si rád (a) vyjdu ven.

3. Mám vždy dobrou náladu.

4. Těžko nacházím správný námět k rozhovoru, když se chci s někým seznámit.

5. Někdy se mi rozbuší srdce nebo bije nepravidelně.

6. Někdy cítím, že mi srdce bije až v krku.
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7. Rychle se rozčílím, ale rychle se zase ovládnu.

8. Lehce se začervenám nebo zblednu.

9. Upřímně řečeno, dělá mi občas potěšení potrápit druhé.

10. Je mi trochu nepříjemné, když mě lidé pozorují na ulici nebo v obchodě.

11. Když mi někdo ukřivdí, přeji mu trest.

12. Někdy jsem jen tak z legrace udělal (a) něco nebezpečného.

13. Jsem podnikavější než většina mých známých.

14. Na obranu svých práv jsem schopný/schopna použít i násilí.

15. Dokáži rychle probrat a oživit i velmi nudnou společnost.

16. Lehce se dostanu do rozpaků.

17. Ve styku s jinými lidmi jsem nešikovný(-á).

18. Někdy se cítím bez příčiny dost bídně.

19. Někdy mám pocit, že se mi nedostává dost vzduchu, mám pocit svírání v hrudníku.

20. Někdy se kochám představou, jak zle by se mělo vést těm, kteří mi ukřivdili.

21. Někdy mám pocit lhostejnosti a vnitřní prázdnoty.

22. Ostýchám se, když mám sám/sama vstoupit do místnosti, kde se jiní lidé už spolu baví.

23. Mám rád (a) úlohy, které vyžadují rychlou práci.

24. Ne vždy hovořím pravdu.

25. Mám citlivý žaludek (pocit tlaku, bolesti a plnosti).

26. V podstatě jsem spíš ustrašený, bojácný člověk.

27. Nevzruší mě velmi, pokud se mi něco nedaří.

28. Hodně z toho co udělám, později lituji.

29. Člověku, který mě zlomyslně opustil, přeji pořádný trest.

30. Často mám větry (nadýmám se).

31. Pokud někdo ublíží mému kamarádovi, chci být při odplatě.

32. Často mám všeho po krk.

33. Rád (a) dokazuji chyby druhých.

34. Pokud je nás víc, dostávám často nepřekonatelnou chuť k hrubostem.

35. Občas zalžu.

36. Občas se chvástám.
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37. Jsem dost živý(-á).

38. Někdy mě napadají myšlenky, za které se musím stydět.

39. Patřím k lidem, kteří berou věci na lehkou váhu.

40. Ve společnosti se obyčejně chovám lépe než doma.

41. Kdo mě vážně urazí, může počítat s fackou.

42. Když se rozzuřím, řeknu ledacos.

43. Ve společnosti významných lidí nebo nadřízených se lehce dostávám do rozpaků.

44 Často nedokáži ovládnout svou zlost a zuřivost.

45. Přes den často sním o věcech, které jsou neuskutečnitelné.

46. Někdy odkládám to, co bych měl (a) hned udělat.

47. Leknu se, když se něco rychle pohne, nebo mě někdo nečekaně osloví.

48. Při leknutí nebo vzrušení se roztřesu, rozklepou se mi kolena.

49. Někdy jsem velmi smutný(-á) a depresivní.

50. Před určitými událostmi mívám trému a tělesný neklid.

51. Bohužel, patřím k těm, kteří se často rozzuří.

52. Moje nálada se dost často mění.

53. Často mě napadají a neustále se vracejí zbytečné myšlenky.

54. Mám problémy se spánkem – těžce usínám, budím se apod.

55. Často řeknu bez přemýšlení věci, kterých později lituji.

56. Velmi přemýšlím o svém dosavadním životě.

57. Rád (a) si z druhých lidí neškodně vystřelím.

58. Většinou hledím plný(-á) důvěry do budoucnosti.

59. I přesto, že se proti mně všechno spikne, neztrácím odvahu.

60. Rád (a) si z druhých lidí vystřelím.

61. Mám skoro vždy připravenou pohotovou odpověď.

62. I přesto, že mě něco vyvede z míry, rychle se uklidním.

63. Při společných setkáních rád (a) přebírám vedení.

64. Často mě dokáže někdo rozčílit.

65. Cítím se dobře připravený(-á) na život a jeho těžkosti.

66. Těžko si dokáži získávat lidi.
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67. Označil (a) bych se spíše za výřečného/výřečnou.

68. Někdy mi dělá radost zraňovat lidi, které mám rád (a).

69. Radši někomu rozbít nos, než být zbabělý(-á).

70. Nepouštím se do rozhovoru s lidmi dříve, dokud mě neosloví.

71. Často jsem zamyšlený(-á).

72. Často se na druhé rychle naštvu.

73. Při jídle doma se chovám méně slušně než ve společnosti.

74. Jsem často unavený(-á), malátný(-á) a vyčerpaný(-á).

75. Někdy si myslím, že nejsem k ničemu.

76. Přes zklamání se dokáži poměrně lehce přenést.

Přesvědčte se prosím, zdali jste skutečně odpověděli na všechny položky.

Děkujeme Vám.
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Příloha č. 6: Test životní angažovanosti (LET)

1. V mém životě není dostatek smyslu. 

 zcela nesouhlasím

 nesouhlasím

 nemohu se rozhodnout

 souhlasím

 zcela souhlasím

2. Vše, co dělám, je pro mne hodnotné. 

 zcela nesouhlasím

 nesouhlasím

 nemohu se rozhodnout

 souhlasím

 zcela souhlasím

3. Většina toho, co dělám, se mi zdá zanedbatelné a nedůležité. 

 zcela nesouhlasím

 nesouhlasím

 nemohu se rozhodnout

 souhlasím

 zcela souhlasím

4. Velmi si cením svých aktivit. 

 zcela nesouhlasím

 nesouhlasím

 nemohu se rozhodnout
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 souhlasím

 zcela souhlasím

5. Příliš mi nezáleží na tom, co dělám. 

 zcela nesouhlasím

 nesouhlasím

 nemohu se rozhodnout

 souhlasím

 zcela souhlasím

6. Mám spoustu důvodů proč žít. 

 zcela nesouhlasím

 nesouhlasím

 nemohu se rozhodnout

 souhlasím

 zcela souhlasím
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Příloha č. 7: Pöldingerův dotazník k rozpoznání závažnosti suicidálního rizika

  1. Přemýšlel(-a) jste v současné době o možnosti sebevraždy? ANO NE

  2. Přemýšlel(-a) jste o této možnosti často? ANO NE

  3. Musíte o tom přemýšlet, přestože nechcete?

      Vnucují se Vám takové myšlenky vlastně samy, proti vaši vůli? ANO NE

  4. Už jste někdy uvažoval(-a) o způsobu sebevraždy? ANO NE

  5. Dělal(-a-) jste již nějaké přípravy k sebevraždě? ANO NE

  6. Mluvil(-a) jste s někým o svých sebevražedných úmyslech? ANO NE

  7. Už jste se někdy v minulosti pokusil(-a) o sebevraždu? ANO NE

  8. Spáchal někdo z vašich příbuzných či přátel sebevraždu? ANO NE

  9. Cítíte, že vaše situace je strašná a beznadějná? ANO NE

10. Dělá vám potíže myslet na něco jiného než na současné problémy? ANO NE

11. Máte nyní méně kontaktů se svými příbuznými a přáteli? ANO NE

12. Máte zájem o to, co se děje ve vašem okolí nebo zaměstnání?

      Baví vás vaše koníčky? ANO NE

13. Máte kolem sebe někoho, s kým byste volně a s důvěrou mohl pohovořit o

svých problémech? ANO NE

14. Žijete pohromadě s dalšími lidmi (rodina, přátelé)? ANO NE

15. Máte pocit výrazné odpovědnosti k rodině, zaměstnání? ANO NE

16. Myslíte, že jste v zásadě věřící člověk? ANO NE
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Příloha č. 8: Dotazník vnímané sociální opory (PSSS)

Přečtěte si prosím, pozorně každou položku a podle Vašeho názoru zakroužkujte u ní to číslo, 
které vyjadřuje úroveň Vašeho souhlasu nebo nesouhlasu.

Uvedená čísla znamenají:

7 – rozhodně souhlasím 3 – spíše nesouhlasím

6 – souhlasím 2 - nesouhlasím

5 – spíše souhlasím 1 – rozhodně nesouhlasím

4 - nevím

1. Když jsem v nouzi, existuje člověk, který je mi nablízku. 7    6   5   4   3   2   1

2. Existuje člověk, se kterým se mohu podělit o své starosti i radosti. 7    6   5   4   3   2   1

3. Má rodina se mi skutečně snaží pomáhat. 7    6   5   4   3   2   1

4. Mám od své rodiny citovou podporu a pomoc, jakou potřebuji. 7    6   5   4   3   2   1

5. Existuje člověk, který je pro mne zdrojem radosti a spokojenosti. 7    6   5   4   3   2   1

6. Moji přátelé se mi skutečně snaží pomáhat. 7    6   5   4   3   2   1

7. Když se mi něco nedaří, mohu se o své přátele opřít a spolehnout se na ně. 7    6   5   4   3   2   1

8.  Se svojí rodinou mohu hovořit o svých problémech. 7    6   5   4   3   2   1

9. Mám přátele, se kterými se mohu podělit o své starosti i radosti. 7    6   5   4   3   2   1

10. Existuje člověk, kterému není jedno, co cítím a jak na tom jsem. 7    6   5   4   3   2   1

11. Moje rodina mi při rozhodování pomáhá. 7    6   5   4   3   2   1

12.  O svých problémech si mohu se svými přáteli pohovořit. 7    6   5   4   3   2   1

13. Lidé, kteří jsou mi ochotni pomoci, poradit a podepřít mne, když jsem v nesnázích, jsou:

I. členové mé rodiny 7    6   5   4   3   2   1

II. moji přátelé 7    6   5   4   3   2   1

III. moji spolupracovníci 7    6   5   4   3   2   1

IV. moji nadřízení 7    6   5   4   3   2   1
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