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6 PŘÍLOHY 

6.1 Příloha č. 1 – Škála I-E 

Instrukce 

Každá položka v dotazníku se skládá ze dvou výroků označených písmeny „a“ a „b“. Z každého 
páru vyberte a zakroužkujte pouze jeden výrok, a to ten, o němž se domníváte, že pro Vás více 
platí. 

 

1. a) Lidé se obtížně přizpůsobují různým situacím, protože měli v dětství příliš přísnou 
výchovu. 

 b) Lidé se obtížně přizpůsobují různým situacím, protože měli v dětství příliš shovívavou 
výchovu.  

2.  a) Mnoho nepříjemných událostí v životě lidí je částečně zaviněno neštěstím. 

 b) Nesnáze, do nichž se lidé dostávají, jsou výsledkem chyb, jichž se dopouštějí. 

3.  a) Než se lidé rozhodnou, měli by uvažovat o věci ze všech hledisek. 

 b) Nezáleží na tom, jak pečlivě se člověk rozhoduje, protože nemůže zabránit tomu, zda 
bude mít štěstí nebo smůlu. 

4.  a) Jestliže se člověku dostává úcty nebo uznání, je to zpravidla proto, že si to zaslouží. 

 b) V mnoha případech je často věcí náhody, dostane-li se člověku uznání a ocenění.  

5.  a) Výsledky činnosti člověka závisí především na jeho schopnostech a úsilí. 

 b) Lidé si většinou neuvědomují, v jakém rozsahu je jejich činnost vymatena náhodě. 

6.  a) Má-li člověk dosahovat vysokých výkonů, nesmí být příliš úzkostlivý v dodržování 
předpisů. 

 b) Lidé by neměli mít prospěch ze svého výkonu, jestliže ho dosáhnou porušením 
předpisů. 

7. a) Nezáleží na tom, jak dalece je to Vaše vina, že Vás lidé nemají rádi. 

 b) Lidé, kteří jsou neoblíbení, většinou nedovedou vycházet s lidmi. 

8. a) Je to hlavně dědičností, která rozhoduje o osobnosti člověka. 

 b) Jsou to hlavně sociální podmínky a životní zkušenosti, které utvářejí jeho povahu. 

9. a) Častokrát jsem zjistil/a, že co se má stát, se také stane. 

 b) Jestliže se lidé o své záležitosti starají, dopadnou pro ně vždy příznivěji, než když 
nečinně čekají, co se přihodí. 

10. a) Výsledky jakýchkoli zkoušek, jimiž člověk ve svém životě prošel, závisí předem na jeho 
vědomostech a dovednostech. 

 b) Na výsledky zkoušek má převážný vliv to, jaké otázky člověk dostane a jakou náladu má 
osoba, která zkouší. 
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11. a) Dosáhnout úspěchu je především věcí tvrdé práce, a štěstí přitom nerozhoduje nebo 
rozhoduje jen velmi málo. 

 b) Aby člověk dosáhl úspěchu, musí mu štěstí hodně přát. 

12. a) I při sázení ve Sportce mohou systematické propočty zvýšit pravděpodobnost výhry. 

 b) Výhry ve Sportce jsou výlučně jen věcí náhody. 

13. a) Jestliže si něco plánuji, jsem si většinou jistý/á, že to také mohu uskutečnit. 

 b) Není vždy rozumné plánovat daleko dopředu, protože mnoho věcí se změní a konečný 
výsledek se stane záležitostí příznivého nebo nepříznivého osudu. 

14. a) Existují lidé, kteří nejsou vůbec dobří. 

 b) V každém člověku je něco dobrého. 

15. a) V mém případě, dosáhnu-li toho, co chci, to souvisí jen málo nebo to vůbec nesouvisí se 
štěstím. 

 b) V mnoha případech bych se mohla stejně dobře rozhodnout co dělat tím způsobem, že 
si hodím korunou. 

16. a) Máme-li dostat některé věci, je třeba, abychom byli včas na správném místě a měli 
štěstí. 

 b) Aby lidé dostali, co chtějí, záleží na jejich schopnostech a prozíravosti a málo nebo  
vůbec ne na štěstí. 

17. a) Člověk podléhá silám přírody, které nemůže ani pochopit ani kontrolovat. 

 b) Pomocí vědy člověk postupně ovládá síly přírody nebo alespoň předvídá jejich 
působení. 

18. a) Lidé jsou ve svém životě vystaveni náhodě častěji, než si myslí. 

 b) Reálně neexistuje taková věc, jako je štěstí. 

19. a) Člověk by měl být vždy ochotný připustit omyly. 

 b) Pro člověka je obvykle nejlepší, aby své omyly utajil. 

20. a) Je obtížné poznat, zda nás má někdo skutečně rád, nebo ne. 

 b) Jak mnoho přátel máme, závisí na tom, jaké povahové vlastnosti máme. 

21. a) V životě člověka se obvykle střídají nepříjemné událostí s příjemnými. 

 b) Nepříjemné události, které člověka potkají, jsou většinou výsledkem jeho neschopnosti, 
neznalosti, lenivosti nebo všech tří vlastností dohromady. 

22. a) Při důsledné kontrole by se dalo vyhladit z našeho života úplatkářství. 

 b) Ještě dlouho zůstanou lidé, kteří si budou zajišťovat pro sebe výhody uplácením. 

23. a) Dopravní nehody jsou většinou dílem náhody. 

 b) Je přímá souvislost mezi dodržováním dopravních předpisů a počtem nehod. 

24. a) Je lepší, aby se lidé rozhodovali sami, co mají dělat. 

 b) Je nutné objasnit lidem, co je jejich povinnost. 

25. a) Velmi často cítím, že mám málo vlivu na věci, které se mi přihodí. 

 b) Je pro mne nemožné věřit, že náhoda nebo štěstí hrají nějakou významnější roli v životě. 

26. a) Někteří lidé se cítí osamělými, protože se nesnaží jednat přátelsky. 
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 b) Není příliš užitku z toho, mají-li nás lidé rádi. 

27. a) V týmových sportech jsou hráči často silně motivováni penězi. 

 b) Týmové sporty podporují utváření charakteru. 

28. a) Jsem docela odpovědný/á za všechno, co se mi přihodí. 

 b) Někdy cítím, že nemám dost kontroly nad událostmi ve svém životě. 

29. a) Na výsledky v některých sportovních soutěžích (např. krasobruslení), má někdy větší 
vliv libovůle nebo předpojatost rozhodčích, než skutečný výkon závodníka. 

 b) Hodnocení odpovídá v podstatě výkonu závodníka a náhoda jej může ovlivnit jen 
nepatrně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stránka | 95  

 

6.2 Příloha č. 2 – Dotazník osobní příčinné orientace DOPO 

P O K Y N Y 

V životě se stále setkáváme se různými příznivými i nepříznivými situacemi a 

událostmi. Někdy si je působíme spíše svým vlastním chováním, někdy nám je působí spíše 

někdo jiný, někdy jsou následkem okolností, které nezávisí na lidské vůli.   

Dále jsou vypsány příklady takových okolností v životě člověka. Prosím, vyznačte u 

každé z nich, zda – podle Vašeho názoru – (a) si je obvykle rozhodující měrou způsobuje svým 

chováním ČLOVĚK SÁM, zda závisí na jeho rozhodnutí a činech, nebo zda (b) mu je obvykle 

rozhodující měrou způsobuje svým chováním NĚKDO DRUHÝ, zda závisí na rozhodnutí a 

činech jiného člověka či jiných lidí, nebo zda (c) mu jsou obvykle rozhodující měrou působeny 

příčinami MIMO LIDSKOU VŮLI, tedy zda mu za ně „nemůže nikdo“, ani on sám ani nikdo jiný, 

protože nezávisí na lidském rozhodnutí a snažení a vzhledem k lidským úmyslům a činům jde 

spíš o „náhodu“, „štěstí“ či „smůlu“ nebo „osud“. 

Víme ovšem, že rozhodující příčiny stejné životní okolnosti nebývají v různých 

případech vždy stejného druhu; i u jedné takové věci jsou jednou spíše v člověku samém, jindy 

zas spíše mimo něj. Vaše posouzení nemusí proto platit vždy; spíše máte vyjádřit svůj odhad, 

jak tomu asi je v průměru či ve většině takových situací v životě, i když to někdy samozřejmě 

může být jinak.  

U každé položky jsou vypsány všechny tři možnosti vysvětlení a u každé z nich je 

okénko. Prosím, do každého okénka vepište počet bodů, které uvedenému vysvětlení 

přisoudíte, a to takto: 

- Do okének u každé položky rozdělíte pokaždé celkem 3 body. 

- Připadá-li Vám jedno z nabídnutých vysvětlení jako daleko nejpravděpodobnější, pak do 

okénka k němu vepište 3 a do ostatních dvou po 0.  

- Pokud pokládáte za důležitá aspoň dvě vysvětlení, vepište 2 k tomu, kterému přičítáte větší 

váhu; k tomu, kterému přičítáte menší význam, vepište 1; do zbývajícího vepište 0. 

- Pokud pokládáte všechna vysvětlení za důležitá přibližně stejnou měrou, vepište do všech 

tří okének 1.  

- Jen kdyby Vám bylo opravdu zatěžko rozdělit mezi (a), (b) a (c) tři body v celých 

jednotkách, můžete je dělit až a poloviny bodu; ne však už na menší části; třeba při 

nemožnosti rozhodnout, který z pouze dvou druhů příčin je v průměru významnější, můžete 

rozdělit body třeba tak, že k nim do příslušných okének vepíšete po 1,5 bodu a do 

zbývajícího 0. Menších částí než polovin bodu neužívejte. 

Tento postup si vyzkoušejte na příkladě, který je na následující stránce.  
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P Ř Í K L A D 

Životní okolnost:    Závisí zpravidla na: 

0. Úspěšně složit zkoušku a (   ) člověku samém 

 b (   ) někom jiném 

 c (   ) příčinách mimo lidskou vůli 

 

Soudíte-li, že úspěšné složení zkoušky pro Vás závisí v rozhodující míře na tom, co a jak 

pro to člověk sám udělá, vyznačíte:  a (3), b (0), c (0) 

Pokud soudíte, že to závisí v rozhodující míře na tom, co mu někdo jiný (třeba právě 

zkoušející) urči nebo umožní, vyznačíte: a (0), b (3), c (0) 

Pokud soudíte, že to závisí především na vnějších okolnostech (jaká člověku připadla 

otázka, co se odehrává v době zkoušení v nejbližším okolí, co komu právě přinese náhoda nebo 

určí osud atd.), vyznačíte: 

 a (0), b (0), c (3) 

 

Pokud však soudíte, že úspěšné složení zkoušky pro Vás závisí ne větší míře třeba na 

okolnostech („štěstí“ nebo „smůla“, nezaviněná nemoc atd.) – tj. (c), ale také se na tom v menší 

míře podílí i vlastní přičinění – tj. (a), a na přispění nebo chování někoho dalšího přitom záleží 

až v poslední řadě, rozdělíte své tři body takto: 

 a (1), b (0), c (2) 

 

Při jiném „pořadí“ rozhodujících vlivů budete postupovat obdobně – rozdělíte 2, 1 a 0 

tak, jak to odpovídá Vaší zkušenosti a názoru. 

 

Kdybyste naproti tomu usoudil(a), že všechny tři druhy „příčin“ se na výsledku podílejí 

přibližně stejnou měrou, rozdělíte své tři body takto: 

 a (1), b (1), c (1) 

 

V tomto dotazníku nás zajímají VAŠE VLASTNÍ zkušenosti a názory – tedy jak 

v současnosti právě Vy cítíte, na čem uvedené věci v životě nejspíše závisejí. Protože rpzní lidé 

mají rozdílné zkušenosti a proto si rozdílné názory na to, co je rozhodující příčinou různých 

situací či událostí v životě, budou samozřejmě i odpovědi různých lidí odlišné. 

Snaže se, prosím, upřímně vyjádřit, jaké vysvětlení právě Vám u každé uvedené situace 

připadá nejpravděpodobnější; je to věc spíše osobní životní zkušenosti a osobního cítění, než 

rozumového uvažování, protože k těmto otázkám vlastně žádné obecně naprosto správné nebo 

nesprávné odpovědi neexistují. 
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Zkuste nyní, prosím, takto zodpovědět výše uvedenou otázku 0. 

Jestliže je Vám již jasné, jak postupovat, prosím, začněte odpovídat na dalším listě. 

Životní okolnost:    Závisí zpravidla na: 

1.  Hmotná nouze a (   ) člověku samém 

 (takový nedostatek či tíseň ve věcech, které člověk  b (   ) někom jiném 

 potřebuje k životu, že mu to působí citelné strádání  c (   ) příčinách mimo lidskou vůli 

 a značné starosti)  

2.  Citová pohoda a vyrovnanost a (   ) člověku samém 

 (zakoušet zpravidla dobrou náladu, radost ze života,  b (   ) někom jiném 

 žít s nadějí do budoucna a bez velkého trápení  c (   ) příčinách mimo lidskou vůli 

 procházet i obtížemi)  

3. Úspěch v práci nebo ve studiu a (   ) člověku samém 

 (dobře zvládat jejich národy, mít v nich úspěchy  b (   ) někom jiném 

 a vykonávat je s potěšením) c (   ) příčinách mimo lidskou vůli 

4.  Nepřátelství s druhým člověkem a (   ) člověku samém 

 (vznik vztahu naplněného vzájemnou záští,  b (   ) někom jiném 

 nesnášenlivostí, obviňováním, popřípadě i ubližováním)c (   ) příčinách mimo lidskou vůli 

5. Vážné onemocnění a (   ) člověku samém 

 (utrpět nemoc či úraz, který ohrozí život člověka nebo jej b (   ) někom jiném 

 dlouhodobě omezí či mu způsobí značné utrpení) c (   ) příčinách mimo lidskou vůli 

6. Účinné poskytnutí pomoci druhému člověku a (   ) člověku samém 

 (podstatně někomu přispět v situaci potřeby, b (   ) někom jiném 

 pomoci mu k dobrému) c (   ) příčinách mimo lidskou vůli 

7.  Dobrá orientace v okolním světě a (   ) člověku samém 

 (vyznat se v osobně důležitých situacích; rychle a dobře b (   ) někom jiném 

 poznávat, „jak to v životě chodí“, a umět si v nich poradit)c (   ) příčinách mimo lidskou vůli 

8. Pokažené rodinné soužití a (   ) člověku samém 

 (zakoušet v rodině vztahy neporozumění, vzájemného b (   ) někom jiném 

 zklamávání, podezírání a obviňování,  c (   ) příčinách mimo lidskou vůli 

 nespolupráce a nelásky)  

9. Životní prohra a (   ) člověku samém 

 (zakusit celoživotní selhání či neúspěch,  b (   ) někom jiném 

 neuspět v naplnění životních cílů) c (   ) příčinách mimo lidskou vůli 
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10. Dobrý manželský nebo partnerský vztah  a (   ) člověku samém 

 (mít vztah naplněný důvěrou, láskou a vzájemnou  b (   ) někom jiném 

 podporou, který oběma partnerům dává jistotu a radost)c (   ) příčinách mimo lidskou vůli 

11.  Zásadní spokojenost se sebou samým a (   ) člověku samém 

 (přijímat se, jaký jsem i se svými omezeními, b (   ) někom jiném 

 „mít se rád“ bez podstatných výhrad a c (   ) příčinách mimo lidskou vůli 

 nedobrých pocitů či myšlenek o sobě)  

12. Postrádání smyslu ve vlastním životě a (   ) člověku samém 

 (pochybovat o hodnotě vlastního života  b (   ) někom jiném 

 nebo „nemít, pro co žít“; popř. zakoušet neúspěch  c (   ) příčinách mimo lidskou vůli 

 ve snaze najít v něm smysluplné cíle)  

13. Dobré hmotné zabezpečení a (   ) člověku samém 

 (zajištění obživy, bydlení a dalších věcí, které člověk b (   ) někom jiném 

 potřebuje k životu bez hmotných starostí) c (   ) příčinách mimo lidskou vůli 

14.  Citové trápení a (   ) člověku samém 

 (zakoušet silné a dlouhodobé utrpení obavami, b (   ) někom jiném 

 úzkostmi, smutkem, zklamáním atp.) c (   ) příčinách mimo lidskou vůli 

15. Neúspěch v práci nebo ve studiu a (   ) člověku samém 

 (nezvládnout jejich nároky, selhat v nich b (   ) někom jiném 

 či utrpět zásadní neúspěch) c (   ) příčinách mimo lidskou vůli 

16.  Dobré přátelství s druhým člověkem a (   ) člověku samém 

 (vznik trvalého vztahu naplněného věrností,  b (   ) někom jiném 

 upřímností, vzájemnou náklonností  c (   ) příčinách mimo lidskou vůli 

 a obětavou podporou)  

17.  Pevné zdraví a (   ) člověku samém 

 (stále se těšit dobrému tělesnému a duševnímu stavu b (   ) někom jiném 

 a zdatnosti, snadno a úspěšně překovávat  c (   ) příčinách mimo lidskou vůli 

 běžné zdravotní potíže)  

18.  Neúmyslné ublížení druhému člověku a (   ) člověku samém 

 (způsobit někomu nechtěně škodu nebo trápení) b (   ) někom jiném 

  c (   ) příčinách mimo lidskou vůli 

19.  Ztráta orientace v okolním světě a (   ) člověku samém 

 (být zmaten, nevyznat se v osobně důležitých situacích, b (   ) někom jiném 

 a nevědět si rady s nároky okolí) c (   ) příčinách mimo lidskou vůli 
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20.  Dobré soužití v rodině a (   ) člověku samém 

 (zakoušet zde vztahy a ovzduší bezpečí, vzájemné  b (   ) někom jiném 

 vstřícnosti a tolerance, ohleduplnosti  c (   ) příčinách mimo lidskou vůli 

 a dobré spolupráce všech)  

21. Životní naplnění a (   ) člověku samém 

 (úspěšně překonat životní překážky  b (   ) někom jiném 

 a zažít uskutečnění svých hlavních cílů v životě) c (   ) příčinách mimo lidskou vůli 

22. Zklamání v manželském nebo partnerském vztahu a (   ) člověku samém 

 (dospět ke vztahu naplněnému vzájemnou nechutí,  b (   ) někom jiném 

 nedůvěrou, nesváry a zlomyslnostmi, které člověku  c (   ) příčinách mimo lidskou vůli 

 přináší utrpení)  

23.  Zásadní nespokojenost se sebou samým a (   ) člověku samém 

 (trápit se pocity méněcennosti, provinilosti,  b (   ) někom jiném 

 odmítat nebo i odsuzovat sám sebe)  c (   ) příčinách mimo lidskou vůli 

24.  Smysluplný vlastní život a (   ) člověku samém 

 (žít tak, aby vlastní život měl opravdovou hodnotu –  b (   ) někom jiném 

 stál za to, aby jej člověk prožil) c (   ) příčinách mimo lidskou vůli 
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Příloha č. 3 – Dotazník SCL-90 

 

Instrukce: 

Zakroužkujte, do jaké míry Vás v těchto dnech obtěžují nebo se u Vás vyskytují příznaky 

vyjádřené v dotazníku. 

0 = vůbec ne 

1 = trochu 

2 = středně 

3 = silně 

4 = velmi silně 

1 Bolesti hlavy. 0 1 2 3 4 

2 Nervozita, vnitřní neklid, rozechvění. 0 1 2 3 4 

3 
Nechtěné nepříjemné myšlenky, slova nebo nápady, 
kterých se nemůžete zbavit. 

0 1 2 3 4 

4 Pocity na omdlení nebo závrati. 0 1 2 3 4 

5 Ztráta sexuálního zájmu nebo uspokojení. 0 1 2 3 4 

6 Pocit, že Vás druzí kritizují. 0 1 2 3 4 

7 Pomyšlení, že někdo jiný může ovládat Vaše myšlenky. 0 1 2 3 4 

8 Pocit, že druzí mají vinu na Vašich obtížích. 0 1 2 3 4 

9 
Strach, že si něco nezapamatujete, nebo že v případě 
potřeby si na něco nevzpomenete. 

0 1 2 3 4 

10 Nesnášení povrchnosti, nedbalosti, nepořádnosti. 0 1 2 3 4 

11 Dát se často nepokojit nebo podráždit. 0 1 2 3 4 

12 Bolesti u srdce nebo na hrudníku. 0 1 2 3 4 

13 
Pocity strachu z otevřených prostranství (široké ulice, 
parky, pole).  

0 1 2 3 4 

14 Pocit, že máte málo energie, nebo že jste zpomalen. 0 1 2 3 4 

15 Myšlenky na ukončení svého života. 0 1 2 3 4 

16 Slyšení hlasů a zvuků, které jiní neslyší. 0 1 2 3 4 

17 Třesavka, svalové chvění v rukou a nohou. 0 1 2 3 4 

18 Pocit, že většině lidí nelze věřit. 0 1 2 3 4 

19 Špatná chuť k jídlu. 0 1 2 3 4 

20 Mít blízko k pláči, snadno se rozplakat. 0 1 2 3 4 

21 
Cítit se plachý, stydlivý, nesvůj ve vztahu k opačnému 
pohlaví. 

0 1 2 3 4 

22 
Pocit, jako byste byli chyceni do pasti, zaskočeni, 
přistiženi při něčem nedovoleném. 

0 1 2 3 4 
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23 Náhlé bezdůvodné stavy vyplašenosti, zděšení, paniky.  0 1 2 3 4 

24 Náhlé bezdůvodné výbuchy nálad. 0 1 2 3 4 

26 Sebeobviňování. 0 1 2 3 4 

27 Bolesti v kříži nebo jinde v páteři. 0 1 2 3 4 

28 
Pocit, že Vám něco brání ukončit práci, dostat se 
z místa apod. 

0 1 2 3 4 

29 Pocit osamělosti, opuštěnosti. 0 1 2 3 4 

30 Sklíčenost, skleslost, beznaděj, smutná nálada. 0 1 2 3 4 

31 Připouštět si nadměrné starosti. 0 1 2 3 4 

32 Pocit, že nemáte o nic zájem. 0 1 2 3 4 

33 Neurčité pocity úzkosti a strachu. 0 1 2 3 4 

34 Snadná zranitelnost citů. 0 1 2 3 4 

35 Pocit, že druzí čtou a znají Vaše myšlenky. 0 1 2 3 4 

36 Pocit, že Vám druzí nerozumí nebo s Vámi necítí. 0 1 2 3 4 

37 Pocit, že jsou k Vám lidé nepřátelští nebo že Vás nemají 
rádi. 

0 1 2 3 4 

38 Nutnost dělat vše pomalu pro zabezpečení správnosti. 0 1 2 3 4 

39 Bušení srdce nebo zrychlený tep. 0 1 2 3 4 

40 Návaly na zvracení nebo nevolnost od žaludku. 0 1 2 3 4 

41 Pocity méněcennosti vůči druhým. 0 1 2 3 4 

42 Bolesti svalů. 0 1 2 3 4 

43 Pocit, že druzí koukají, sledují Vás nebo si o Vás 
povídají. 

0 1 2 3 4 

44 Potíže s usínáním. 0 1 2 3 4 

45 Potřeba kontrolovat a překontrolovávat po sobě to, co 
uděláte. 

0 1 2 3 4 

46 Nerozhodnost, rozhodovat se s obtížemi. 0 1 2 3 4 

47 Strach z cesty autobusem, vlakem, tramvají… 0 1 2 3 4 

48 Pocit nedostatku vzduchu nebo krátkosti dechu. 0 1 2 3 4 

49 Návaly horka nebo chladu. 0 1 2 3 4 

50 Nutnost vyhnut se ze strachu určitým místům, 
předmětům nebo činnostem.  

0 1 2 3 4 

51 Přestává to myslet, vypovídá paměť. 0 1 2 3 4 

52 Necitlivost nebo tupý pocit některých míst těla. 0 1 2 3 4 

53 Pocit „knedlíku“ v krku. 0 1 2 3 4 

54 Pocity beznaděje do budoucna. 0 1 2 3 4 

55 Vedlejší myšlenky brání soustředit se. 0 1 2 3 4 
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56 Pocit slabosti v některých částech těla. 0 1 2 3 4 

57 Pocit napětí a vzrušenosti. 0 1 2 3 4 

58 Pocity tíže v rukou nebo nohou. 0 1 2 3 4 

59 Myšlenky o smrti nebo umírání. 0 1 2 3 4 

60 Přejídání se. 0 1 2 3 4 

61 Cítí se nesvůj či nejistý, když se na Vás lidé dívají. 0 1 2 3 4 

62 Přítomnost myšlenek, které nejsou Vaše (jako by byly 
vloženy druhými, sugescí, hypnózou). 

0 1 2 3 4 

63 Nápady a nutkání někoho ztlouci, zranit ho nebo mu 
jinak ublížit. 

0 1 2 3 4 

64 Probouzet se příliš brzy. 0 1 2 3 4 

65 Nutkání opakovat tytéž úkony (např. doteky, počítání, 
mytí se). 

0 1 2 3 4 

66 Neklidný nebo narušený spánek. 0 1 2 3 4 

67 Touha lámat, rozbíjet nebo jinak ničit věci. 0 1 2 3 4 

68 Mít nápady nebo názory, které „nejsou pro druhé“.  0 1 2 3 4 

69 Cítit se nesvůj, nejistý mezi lidmi. 0 1 2 3 4 

70 V návalu lidí, jako ve frontě, v obchodě, v kině, se cítit 
nepříjemně, nejistě. 

0 1 2 3 4 

71 Pociťovat vše jako námahu. 0 1 2 3 4 

72 Chvilky pocitů hrůzy nebo paniky. 0 1 2 3 4 

73 Při jídle nebo pití nepříjemný pocit mezi lidmi. 0 1 2 3 4 

74 Dostávat se do častých sporů.  0 1 2 3 4 

75 Nepříjemný pocit, nervozita, jste-li o samotě. 0 1 2 3 4 

76 Druzí Vám nevyjadřují dostatečně uznání za Vaše 
úspěchy, zásluhy apod. 

0 1 2 3 4 

77 Pocity osamocenosti, i když jste mezi lidmi. 0 1 2 3 4 

78 Pocity takového neklidu a nepokoje, že nemůžete ani 
klidně sedět. 

0 1 2 3 4 

79 Pocit, že za nic nestojíte, k ničemu nejste, nikam se 
nehodíte. 

0 1 2 3 4 

80 Známé věci jako by byly nějaké podivné, neskutečné. 0 1 2 3 4 

81 Sklony zlostně na někoho pokřikovat nebo zlostně, 
vztekle házet a práskat s věcmi. 

0 1 2 3 4 

82 Strach z omdlení na veřejnosti. 0 1 2 3 4 

83 Myšlenky, že Vás lidé zneužijí či využijí, dáte-li jim 
příležitost, necháte-li se. 

0 1 2 3 4 

84 Mívat myšlenky sexuálního obsahu, které silně obtěžují 
a znepokojují. 

0 1 2 3 4 
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85 Myšlenky, že si zasloužíte potrestání za hříchy, 
přestupky či poklesky. 

0 1 2 3 4 

86 Děsivé myšlenky nebo představy. 0 1 2 3 4 

87 Myšlenka, že se děje nebo už se stalo něco vážného, 
změna s Vaším tělem. 

0 1 2 3 4 

88 Necítit se citově blízký k žádné osobě. 0 1 2 3 4 

89 Pocity viny. 0 1 2 3 4 

90 Dojem, že s Vaším myšlením, myšlenkami či rozumem 
není něco v pořádku. 

0 1 2 3 4 
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6.3 Příloha č. 4 – Další výsledky 

6.3.1 Škála I-E 

V souboru zdravých: 

 

Tabulka 1: Přehled základních údajů výsledků t-testu Škály I-E u zdravých osob podle vzdělání 

Vzdělání N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

SŠ 21 14,00 3,332 ,727 

VŠ 17 15,47 3,625 ,879 

 

Tabulka 2: Výsledky t-testu Škály I-E u zdravých osob podle vzdělání 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

Equal variances 

assumed 
,002 ,966 -1,301 36 ,202 -1,471 1,130 -3,763 ,822 

Equal variances not 

assumed 

  
-1,289 33,014 ,206 -1,471 1,141 -3,792 ,850 

 

V souboru PSM: 

 

Tabulka 3: Přehled základních údajů výsledků t-testu Škály I-E u psychosomaticky nemocných podle 
vzdělání 

Vzdělání N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

SŠ 23 13,78 2,275 ,474 

VŠ 16 14,94 3,316 ,829 
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Tabulka 4: Výsledky t-testu Škály I-E u psychosomaticky nemocných podle vzdělání 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

Equal variances 

assumed 
6,621 ,014 -1,292 37 ,204 -1,155 ,894 -2,966 ,656 

Equal variances not 

assumed 

  
-1,209 

24,63

5 
,238 -1,155 ,955 -3,124 ,814 

6.3.2 DOPO 

Tabulka 5: Přehled výsledků jednotlivých faktorů DOPO u žen 

 IO PIO NIO EO PEO NEO MO PMO NMO 

Mean 44,777 24,152 20,633 15,554 6,991 8,562 9,330 3,812 5,491 

Median 48,000 26,000 22,000 15,000 7,000 9,000 8,000 3,000 6,000 

Std. 

Deviation 
12,3233 6,5636 6,2245 6,4227 3,8935 3,1767 5,3854 2,7627 

3,222

8 

Maximum 59,0 31,0 29,5 30,5 20,5 16,5 22,5 11,0 12,5 

 

Tabulka 6: Přehled výsledků jednotlivých faktorů DOPO u mužů 

 IO PIO NIO EO PEO NEO MO PMO NMO 

Mean 47,393 24,929 22,464 13,679 6,321 7,357 8,357 3,429 4,929 

Median 49,000 25,000 23,000 14,250 6,250 8,000 8,000 3,000 4,750 

Std. 

Deviation 
12,1764 6,4330 6,1447 5,2954 2,8061 2,8863 5,4651 2,5045 

3,332

5 

Maximum 66,0 33,0 33,0 22,5 12,0 13,0 19,0 9,0 13,0 
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Tabulka 7: Přehled výsledků jednotlivých faktorů DOPO u osob vyučených 

 IO PIO NIO EO PEO NEO MO PMO NMO 

Mean 28,200 14,200 14,000 9,600 5,200 4,400 5,400 2,200 3,200 

Median 36,000 20,000 15,000 12,000 6,000 6,000 ,000 ,000 ,000 

Std. 

Deviation 
27,1330 13,5351 13,8744 9,1269 5,0695 4,0988 8,3546 3,0332 5,6303 

Maximum 60,0 30,0 30,0 19,0 11,0 8,0 19,0 6,0 13,0 

 

Tabulka 8: Přehled výsledků jednotlivých faktorů DOPO u osob se středoškolským vzděláním 

 IO PIO NIO EO PEO NEO MO PMO NMO 

Mean 48,133 25,533 22,600 15,100 6,789 8,311 9,044 3,956 5,089 

Median 51,000 26,500 22,000 13,500 6,000 8,000 8,000 3,000 6,000 

Std. 

Deviation 
9,7598 5,1173 5,2262 6,1613 3,9521 2,9102 5,5307 2,8640 3,2162 

Maximum 66,0 33,0 33,0 30,5 20,5 16,5 22,5 11,0 11,5 

 

Tabulka 9: Přehled výsledků jednotlivých faktorů DOPO u osob s vysokoškolským vzděláním 

 IO PIO NIO EO PEO NEO MO PMO NMO 

Mean 44,773 24,318 20,468 15,591 7,030 8,561 9,470 3,561 5,864 

Median 47,000 25,500 22,000 16,000 7,000 9,000 9,000 3,000 6,000 

Std. 

Deviation 
10,4628 5,6511 5,2311 5,3669 2,7781 3,0046 4,7466 2,3643 2,8375 

Maximum 58,0 31,0 28,4 26,0 13,0 13,0 19,0 9,0 12,5 

 

Faktor IO 

 

Tabulka 10: Přehled základních údajů výsledků t-testu DOPO, faktor IO 

Pohlaví N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Ženy 56 44,777 12,3233 1,6468 

Muži 28 47,393 12,1764 2,3011 
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Tabulka 11: Výsledky t-testu DOPO, faktor IO 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

Equal variances 

assumed 
,170 ,681 -,921 82 ,360 -2,6161 2,8411 -8,2680 3,0359 

Equal variances not 

assumed 

  
-,925 54,694 ,359 -2,6161 2,8297 -8,2876 3,0554 

 

Faktor NIO 

 

Tabulka 12: Přehled základních údajů výsledků t-testu DOPO, faktor NIO 

Pohlaví N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Ženy 56 20,633 6,2245 ,8318 

Muži 28 22,464 6,1447 1,1612 

 

Tabulka 13: Výsledky t-testu DOPO, faktor NIO 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

Equal variances 

assumed 
,301 ,585 -1,276 82 ,205 -1,8312 1,4346 -4,6852 1,0227 

Equal variances not 

assumed 

  
-1,282 54,739 ,205 -1,8312 1,4284 -4,6942 1,0317 
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Faktor NEO 

 

Tabulka 14: Přehled základních údajů výsledků t-testu DOPO, faktor NEO 

Pohlaví N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Ženy 56 8,562 3,1767 ,4245 

Muži 28 7,357 2,8863 ,5455 

 

Tabulka 15: Výsledky t-testu DOPO, faktor NEO 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

Equal variances 

assumed 
,103 ,750 1,689 82 ,095 1,2054 ,7138 -,2147 2,6254 

Equal variances not 

assumed 

  
1,744 58,988 ,086 1,2054 ,6912 -,1777 2,5884 

 

Faktor NEO 

 

Tabulka 16: Přehled základních údajů výsledků t-testu DOPO, faktor NEO 

Vzdělání N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

SŠ 45 48,133 9,7598 1,4549 

VŠ 33 44,773 10,4628 1,8213 
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Tabulka 17: Výsledky t-testu DOPO, faktor NEO 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

Equal variances 

assumed 
,092 ,762 1,457 76 ,149 3,3606 2,3060 -1,2322 7,9534 

Equal variances not 

assumed 

  
1,442 66,250 ,154 3,3606 2,3311 -1,2933 8,0145 

 

Faktor NIO v souboru zdravých: 

 

Tabulka 18: Přehled základních údajů výsledků t-testu DOPO, faktor NIO v souboru zdravých 

Pohlaví N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Ženy 26 20,229 6,3774 1,2507 

Muži 13 23,423 3,9520 1,0961 

 

Tabulka 19: Výsledky t-testu DOPO, faktor NIO v souboru zdravých 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

Equal variances 

assumed 
1,312 ,259 -1,648 37 ,108 -3,1942 1,9379 -7,1207 ,7323 

Equal variances not 

assumed 

  
-1,921 35,061 ,063 -3,1942 1,6630 -6,5702 ,1817 

 

 

 

 

Faktor NIO v souboru PSM: 
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Tabulka 20: Přehled základních údajů výsledků t-testu DOPO, faktor NIO v souboru PSM 

Pohlaví N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Ženy 30 20,983 6,1763 1,1276 

Muži 15 21,633 7,6051 1,9636 

 

Tabulka 21: Výsledky t-testu DOPO, faktor NIO v souboru PSM 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

Equal variances 

assumed 
,155 ,695 -,308 43 ,760 -,6500 2,1109 -4,9070 3,6070 

Equal variances not 

assumed 

  
-,287 23,521 ,777 -,6500 2,2644 -5,3285 4,0285 

 

Faktor IO v souboru zdravých: 

 

Tabulka 22: Přehled základních údajů výsledků t-testu DOPO, faktor IO v souboru zdravých 

Vzdělání N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

SŠ 22 46,864 10,0938 2,1520 

VŠ 17 43,765 12,6530 3,0688 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 23: Výsledky t-testu DOPO, faktor IO v souboru zdravých 
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 Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

Equal variances 

assumed 
,001 ,973 ,851 37 ,400 3,0989 3,6400 -4,2763 10,4742 

Equal variances not 

assumed 

  
,827 30,066 ,415 3,0989 3,7482 -4,5551 10,7530 

 

Faktor IO v souboru PSM: 

 

Tabulka 24: Přehled základních údajů výsledků t-testu DOPO, faktor IO v souboru PSM 

Vzdělání N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

SŠ 23 49,348 9,4921 1,9792 

VŠ 16 45,844 7,7711 1,9428 

 

Tabulka 25: Výsledky t-testu DOPO, faktor IO v souboru PSM 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

Equal variances 

assumed 
,052 ,820 1,218 37 ,231 3,5041 2,8762 -2,3236 9,3317 

Equal variances not 

assumed 

  
1,263 35,916 ,215 3,5041 2,7734 -2,1211 9,1293 
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6.3.3 SCL-90 

Korelace 

 

Tabulka 26: Korelace faktorů „Somatizace“ a „Psychoticismus“ 

  SOM PSY 

Spearman's rho Zdraví SOM Correlation Coefficient 1,000 ,350* 

Sig. (2-tailed) . ,029 

N 39 39 

PSY Correlation Coefficient ,350* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,029 . 

N 39 39 

PSM SOM Correlation Coefficient 1,000 ,742** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 45 45 

PSY Correlation Coefficient ,742** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 45 45 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tabulka 27: Korelace faktorů „Somatizace“ a „Obsese-kompulze“ 

  SOM OBS 

Spearman's rho Zdraví SOM Correlation Coefficient 1,000 ,466** 

Sig. (2-tailed) . ,003 

N 39 39 

OBS Correlation Coefficient ,466** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,003 . 

N 39 39 

PSM SOM Correlation Coefficient 1,000 ,744** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 45 45 

OBS Correlation Coefficient ,744** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 45 45 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

 

Tabulka 28: Korelace faktorů „Somatizace“ a „Nezařazené 
položky“ 

  

 ZdrS SOM NEZ 

Spearman's rho Zdraví SOM Correlation Coefficient 1,000 ,287 

Sig. (2-tailed) . ,077 

N 39 39 

NEZ Correlation Coefficient ,287 1,000 

Sig. (2-tailed) ,077 . 

N 39 39 

PSM SOM Correlation Coefficient 1,000 ,888** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 45 45 

NEZ Correlation Coefficient ,888** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 45 45 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

 



 

Stránka | 114  

 

6.3.4 Další výsledky porovnávání vybraných faktorů všech dotazníků 

Korelace v souboru zdravých: 

 

Tabulka 29: Korelace faktorů „Deprese“ SCL-90 a Škály I-E v souboru zdravých 

   DEP LOC 

Spearman's rho DEP Correlation Coefficient 1,000 -,275 

Sig. (2-tailed) . ,091 

N 39 39 

LOC Correlation Coefficient -,275 1,000 

Sig. (2-tailed) ,091 . 

N 39 39 

 

Korelace v souboru PSM: 

 

Tabulka 30: Korelace faktorů „Deprese“ SCL-90 a Škály I-E v souboru PSM 

   DEP LOC 

Spearman's rho DEP Correlation Coefficient 1,000 -,358* 

Sig. (2-tailed) . ,016 

N 45 45 

LOC Correlation Coefficient -,358* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,016 . 

N 45 45 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
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Korelace v souboru zdravých: 

 

Tabulka 31: Korelace faktorů „Anxiozity“ SCL-90 a Škály I-E v souboru zdravých 

   ANX LOC 

Spearman's rho ANX Correlation Coefficient 1,000 -,480** 

Sig. (2-tailed) . ,002 

N 39 39 

LOC Correlation Coefficient -,480** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,002 . 

N 39 39 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

Korelace v souboru PSM: 

 

Tabulka 32: Korelace faktorů „Anxiozity“ SCL-90 a Škály I-E v souboru PSM 

   ANX LOC 

Spearman's rho ANX Correlation Coefficient 1,000 -,308* 

Sig. (2-tailed) . ,039 

N 45 45 

LOC Correlation Coefficient -,308* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,039 . 

N 45 45 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

 
 

 
 

 

 

 

 


