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Příloha 1 – Dotazník ASEU 
(verze tužka papír) 

DOTAZNÍK 
(Styl vnímání reality) 

Věk: ............... 

Pohlaví: □□ muž □□    žena    

Dokončené vzdělání: 

□□  ZŠ □□  SŠ □□  VŠ 

Místo bydliště: 

□□  Praha 

□□  Brno, Ostrava, Plzeň 

□□  menší město než výše 

□□  venkov 

 

Dotazník obsahuje řadu výroků vztahujících se k vnímání a prožívání okolní reality a vlast-
ního života. 

Přečtěte si, prosím, pečlivě každý výrok a uveďte, nakolik se s ním ztotožňujete, tedy nakolik 
odpovídá či neodpovídá Vašemu nahlížení a prožívání reality a života. Svou odpověď 

označte přeškrtnutím (křížkem ×) ve zvoleném obdélníku podle odpovědí NE – ANO. 

Příklad: 

 
NE Spíše NE Spíše ANO ANO 

Svůj život vnímám jako smysluplný a účelný.     

 

V tomto případě je označeno číslo Spíše NE. Touto volbou říkáte, že jste člověkem, který 
svůj život spíše nevnímá jako smysluplný a účelný. 

Nevynechejte, prosím, žádný z uvedených výroků a při váhání se přikloňte vždy k vyjádření, 
které Vás nejlépe vystihuje. 

Pokud omylem označíte jinou odpověď a chcete se opravit, označte křížkem × správnou 

odpověď a navíc ji i zakroužkujte. 

Pracujte plynule, nezdržujte se příliš u jednotlivých výroků. Ověřte, prosím, zda jste vyplnil(a) 
údaje o sobě, a začněte vyplňovat dotazník. 
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Přečtěte si pečlivě níže uvedená tvrzení a u každého z nich označte hodnotu 
odpovídající tomu, nakolik se s daným tvrzením ztotožňujete. NE 

Spíše 
NE 

Spíše 
ANO 

ANO 

Zažívám pocit prázdnoty uprostřed plného života.     

Zažívám děs při představě, že jednou nebudu existovat.     

Cítím tíhu, když si uvědomím, že i neučinit rozhodnutí znamená zvolit si.     

Přepadá mě osamělost z toho, že mi připadá, že to co člověk prožívá nelze zprostředkovat 
druhému. 

    

Když se zamyslím nad nahodilostí všeho, mívám pocit, jakoby se mi rozpadala půda pod 
nohama. 

    

Většinu věcí, které určují náš život, nelze ovlivnit.     

Stále funguji, chodím do školy nebo do práce a pak se někdy zastavím a ptám se „proč 
vlastně?“ 

    

Nedokážu nic vnímat jako jednoznačné a jisté, vše v životě je pro mě relativní.     

Mívám pocit, že jakýkoliv význam života individuálního člověka se ztrácí v nekonečném běhu 
času. 

    

Často zpětně hodnotím, zda jsem jednal(a) správně.     

Když mám příliš volného času, bývá mi úzko.     

Bývá mi úzko z pocitu, že každý z nás je v bytí sám.     

Věřím v určitou formu pokračování života po smrti.     

Když vnímám svět kolem sebe, připadá mi vše absurdní.     

Když se zamyslím nad smrtí, zaplaví mě intenzivní úzkost.     

Zažívám úzkost z toho, že přestože si mohu zvolit, jak prožít svůj život, často nevím, co by 
byla ta správná volba. 

    

Přepadá mě úzkost z toho, že mi připadá, že pro druhé je můj život vždy jen životem někoho 
jiného. 

    

U všeho vidím tolik souvislostí, úhlů pohledů a nejednoznačností, že mívám pocit bezmocnosti 
ve snaze cokoli vnímat jako platné nebo správné. 

    

Velká rozhodnutí rád(a) nechávám na druhých.     

Nemohu nalézt nic, co by dalo mému životu smysl.     

Bývá pro mne obtížné nepochybovat o tom, co je dobré a co ne.     

Mívám pocit, jako bych byl(a) mimostojícím pozorovatelem života.     

Často sám (sama) na sebe nahlížím jakoby z vnějšku.     

Stále jsem myšlenkami kdesi mimo přítomný okamžik.     

Mám mnoho dobrých přátel.     

Mám pocit, že život obecně postrádá smysl.     

Když si představím, že až zemřu, tak se zmizením mého já pro mě zmizí i svět, přepadá mě 
děs. 

    

Cítím tíhu, když si uvědomím, že jak prožiji svůj život, závisí především na mně.     

Při představě, že by život neměl jasný účel a žili bychom pouze náhodně, mě přepadá pocit 
marnosti. 
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Přečtěte si pečlivě níže uvedená tvrzení a u každého z nich označte hodnotu odpovídající 
tomu, nakolik se s daným tvrzením ztotožňujete. 

NE ANO 

V životě mě potkaly události, které mě donutily přehodnotit svůj život.   

V životě jsem zažil(a) traumatickou událost, která od základů změnila můj život.   

 

Děkujeme Vám za Váš čas a energii. 

V případě zájmu o zpětné informace o výsledcích výzkumu a o další spolupráci (sebeposouzení cca na 5 minut) 

s cílem ověřit validitu metody můžete uvést kontaktní email: 

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

Veškeré údaje budou uchovávány anonymně a výhradně pro potřeby vědeckého výzkumu. 

V případě dotazů či nejasností mne kontaktujte na kratka@tcc.cz 
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Příloha 2 – Sebeposuzovací škála pro ověření validity 

Sebeposuzovací škála 

Pokuste se posoudit, nakolik prožíváte pocity popsané níže. 

Pod slovem, které nejvíce odpovídá intenzitě Vašeho prožitku, udělejte křížek. 

Nesmyslnost života: absence zřetelně vnímaného smyslu vlastního života či života obecně, prožitky 

prázdnoty a absurdity života a světa či tázání se po smyslu svého fungování v životě. 

žádnou mírnou střední zvýšenou vysokou 

     

Úzkost z konečnosti: úzkost spojená se smrtí, a to především ve smyslu zániku naší existence. 

žádnou mírnou střední zvýšenou vysokou 

     

Úzkost ze svobody a odpovědnosti: pocity úzkosti a tíhy spojené s volbou a uvědoměním si, že 
jsme tvůrci svého života a jeho smyslu. 

žádnou mírnou střední zvýšenou vysokou 

     

Existenciální osamělost: pocity úzkosti z nemožnosti zprostředkovat druhým své prožívání či z po-
citu, že každý z nás je v bytí sám. 

žádnou mírnou střední zvýšenou vysokou 

     

Úzkost z nahodilosti: pocity marnosti spojené s možností, že by život a svět neměl žádný předem 
daný smysl a účel, nebo pocity úzkosti spojené s nahodilostí našeho života, s nejednoznačností a 
s absencí jasné struktury a řádu v životě a ve světě. 

žádnou mírnou střední zvýšenou vysokou 

     

 

Děkujeme Vám za Váš čas a energii. 
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Příloha 3 – Doplňující tabulky 

Statistické parametry jednotlivých škál 

 

EÚ = existenciální úzkost, AS = absence smyslu života, KO = úzkost z konečnosti, SV = úzkost ze svobody, OS = existenciální osamělost, 
NA = úzkost z nahodilosti, R = sklon k relativismu, O = odstup od života, SO = sebeodstup, VČ = úzkost ve volném čase, TT = neschopnost být 
„tady a teď“. 

Četnost odpovědí na jednotlivá tvrzení 

 

AS1 = Zažívám pocit prázdnoty uprostřed plného života. 
AS2 = Stále funguji, chodím do školy nebo do práce a pak se někdy zastavím a ptám se „proč vlastně?“ 
AS3 = Když vnímám svět kolem sebe, připadá mi vše absurdní. 
AS4 = Nemohu nalézt nic, co by dalo mému životu smysl. 
AS5 = Mám pocit, že život obecně postrádá smysl. 

 

KO1 = Zažívám děs při představě, že jednou nebudu existovat. 
KO2 = Když se zamyslím nad smrtí, zaplaví mě intenzivní úzkost. 
KO3 = Když si představím, že až zemřu, tak se zmizením mého já pro mě zmizí i svět, přepadá mě děs. 
SV1 = Cítím tíhu, když si uvědomím, že i neučinit rozhodnutí znamená zvolit si. 
SV2 = Zažívám úzkost z toho, že přestože si mohu zvolit, jak prožít svůj život, často nevím, co by byla ta správná volba. 
SV3 = Cítím tíhu, když si uvědomím, že jak prožiji svůj život, závisí především na mně. 

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent

NE 55 32,4 23 13,5 33 19,4 62 36,5 71 41,8

Spíše NE 41 24,1 50 29,4 74 43,5 37 21,8 25 14,7

Spíše ANO 34 20,0 40 23,5 37 21,8 35 20,6 40 23,5

ANO 40 23,5 57 33,5 26 15,3 36 21,2 34 20,0

Total 170 100,0 170 100,0 170 100,0 170 100,0 170 100,0

AS = absence smyslu

AS1 AS2 AS3 AS4 AS5

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent

NE 86 50,6 60 35,3 117 68,8 54 31,8 40 23,5 66 38,8

Spíše NE 36 21,2 42 24,7 19 11,2 54 31,8 47 27,6 39 22,9

Spíše ANO 21 12,4 37 21,8 16 9,4 28 16,5 50 29,4 37 21,8

ANO 27 15,9 31 18,2 18 10,6 34 20,0 33 19,4 28 16,4

Total 170 100,0 170 100,0 170 100,0 170 100,0 170 100,0 170 100,0

KO1 KO2 KO3 SV1 SV2

KO = úzkost z konečnosti SV = úzkost ze svobody a odpovědnosti

SV3
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OS1 = Přepadá mě osamělost z toho, že mi připadá, že to co člověk prožívá nelze zprostředkovat druhému. 
OS2 = Přepadá mě úzkost z toho, že mi připadá, že pro druhé je můj život vždy jen životem někoho jiného. 
OS3 = Bývá mi úzko z pocitu, že každý z nás je v bytí sám. 
NA1 = Když se zamyslím nad nahodilostí všeho, mívám pocit, jakoby se mi rozpadala půda pod nohama. 
NA2 = U všeho vidím tolik souvislostí, úhlů pohledů a nejednoznačností, že mívám pocit bezmocnosti ve snaze cokoli vnímat jako platné 
nebo správné. 
NA3 = Při představě, že by život neměl jasný účel a žili bychom pouze náhodně, mě přepadá pocit marnosti. 

 

R1 = Nedokážu nic vnímat jako jednoznačné a jisté, vše v životě je pro mě relativní. 
R2 = Bývá pro mne obtížné nepochybovat o tom, co je dobré a co ne. 
O1 = Mívám pocit, že jakýkoliv význam života individuálního člověka se ztrácí v nekonečném běhu času. 
O2 = Mívám pocit, jako bych byl(a) mimostojícím pozorovatelem života. 
SO1 = Často zpětně hodnotím, zda jsem jednal(a) správně. 
SO2 = Často sám (sama) na sebe nahlížím jakoby z vnějšku. 

Percentily pro jednotlivé škály 

 

EÚ = existenciální úzkost, AS = absence smyslu života, KO = úzkost z konečnosti, SV = úzkost ze svobody, OS = existenciální osamělost, NA = úzkost 
z nahodilosti, R = sklon k relativismu, O = odstup od života, SO = sebeodstup, VČ = úzkost ve volném čase, TT = neschopnost být „tady a teď“. 

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent

NE 59 34,7 91 53,5 80 47,1 59 34,7 46 27,1 60 35,3

Spíše NE 46 27,1 41 24,1 51 30,0 58 34,1 48 28,2 45 26,5

Spíše ANO 33 19,4 21 12,4 19 11,2 35 20,6 43 25,3 35 20,6

ANO 32 18,8 17 10,0 20 11,8 18 10,6 33 19,4 30 17,6

Total 170 100,0 170 100,0 170 100,0 170 100,0 170 100,0 170 100,0

OS = existenciální osamělost NA = úzkost z nahodilosti života

OS1 OS2 OS3 NA1 NA2 NA3

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent

NE 25 14,7 65 38,2 56 32,9 83 48,8 50 29,4 27 15,9

Spíše NE 41 24,1 53 31,2 36 21,2 61 35,9 55 32,4 40 23,5

Spíše ANO 68 40,0 30 17,6 42 24,7 14 8,2 36 21,2 66 38,8

ANO 36 21,2 22 12,9 36 21,2 12 7,1 29 17,1 37 21,8

Total 170 100,0 170 100,0 170 100,0 170 100,0 170 100,0 170 100,0

R1 R2 O1 O2 SO1 SO2

R = sklon k relativismu O = odstup od života SO = sebeodstup
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Korelace mezi sledovanými proměnnými 

 

EÚ = existenciální úzkost, AS = absence smyslu života, KO = úzkost z konečnosti, SV = úzkost ze svobody, OS = existenciální osamělost, NA = úzkost 
z nahodilosti, R = sklon k relativismu, O = odstup od života, SO = sebeodstup, VČ = úzkost ve volném čase, TT = neschopnost být „tady a teď“. 

 

 


