
 

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY 

KATEDRA PSYCHOLOGIE 

Verze pro muže 

Příloha: Dotazník vnímání zrady (verze pro muže) 
Dobrý den, 

dovoluji si Vás oslovit v  rámci výzkumu, který má za cíl klíčovým způsobem posunout naše 

poznatky v oblasti stejně zajímavé jako neprobádané. V rámci výzkumu Univerzity Karlovy se 

zabýváme problematikou zrady a její rolí v  rámci různých typů vztahů. Prosíme Vás tedy o 

laskavé vyplnění následujícího dotazníku, které by Vám nemělo zabrat více, jak 12 minut.  

Mgr. Alek Lačev 

Jaká barva se Vám vybaví, když se řekne zrada? 
 

 

 

Demografické údaje 
Kolik je vám let?  Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

20 – 29    Základní    

30 – 39    střední bez maturity   

40 – 49    střední s maturitou   

50 – 59    vysokoškolské    

60 a víc  

Hodnocení zrádnosti životních událostí 
Na následující straně Vás žádáme o zhodnocení několika událostí v  životě člověka, co se tý-

če míry jejich zrádnosti. Hodnocení probíhá na jednoduché lince jako je tato:  

 
Popis situace  

vůbec       zcela 

 

Prosím jednoznačně na dané lince zaznačte jejím přetětím míru, za níž považujete popisov a-

né chování za zrádné v  daném kontextu. Čím více vlevo umístíte tuto značku, za tím méně 

závažné z hlediska zrady dané chování považujete. Naopak čím více vpravo umístíte tuto  

značku, za tím více závažné z hlediska zrady dané chování považujete.  

 
Popis situace  

vůbec       zcela 
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Dlouhodobý partnerský vztah 
Petr je mladý muž žijící v  dlouhodobém oddaném, romantickém a sexuálním vztahu. Ženě, s 

níž Petr žije, budeme říkat „partnerka“. Níže uvedené výroky obsahují události, které se mohou 

odehrát v Petrově vztahu a životě. Prosím ohodnoťte je podle toho, jak se domníváte, že byl 

Petr svou partnerkou zrazen: 
 

Petrova partnerka měla sexuální styk 

s jiným mužem.  
vůbec       zcela 

 

Petrova partnerka se zamilovala do jiné-

ho muže. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrova partnerka nechtěně prozradila 

Petrovo důvěrné tajemství, které jí Petr 

svěřil. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrova partnerka záměrně prozradila 

důvěrné tajemství, které jí Petr svěřil. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrova partnerka nesplnila úkoly, na 

jejichž splnění se dohodli, byť si jich byla 

vědoma. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrova partnerka nesplnila úkoly, na 

jejichž splnění se dohodli, protože na to 

zapomněla. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrova partnerka jej nakazila závažnou 

pohlavně přenosnou chorobu, o níž ale 

nevěděla, že ji má. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrova partnerka jej nakazila závažnou 

pohlavně přenosnou chorobu, o níž vě-

děla, že ji má. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrova partnerka zatajila, že ztratila za-

městnání a nemá z čeho žít. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrova partnerka zatajila, že má dítě 

z předchozího vztahu. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrova partnerka s ním odmítá sdílet své 

největší životní tajemství. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrova partnerka porušila významný slib, 

který Petrovi dala. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrova partnerka se za něj nepostavila 

ve vášnivé diskuzi a stranila druhým. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrova partnerka jej za jeho zády po-

mluvil. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrova partnerka se sešla s Petrovým 

nepřítelem na život a na smrt. 

 
vůbec       zcela 
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Dobré kamarádství 
Petr má dlouhodobý a blízký vztah se svým kamarádem. Tomu zde budeme říkat „přítel“. Níže 

uvedené výroky obsahují události, které se mohly odehrát v  Petrově vztahu a životě. Prosím 

ohodnoťte je podle toho, jak se domníváte, že byl Petr svým přítelem zrazen : 
 

Petrův přítel měl sexuální styk s Petrovou 

partnerkou. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrův přítel se zamiloval do Petrovy 

partnerky. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrův přítel nechtěně prozradil Petrovo 

důvěrné tajemství, které mu Petr svěřil. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrův přítel záměrně prozradil důvěrné 

tajemství, které mu Petr svěřil. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrův přítel nesplnil úkoly, na jejichž sp l-

nění se dohodli, byť si jich byl vědom. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrův přítel nesplnil úkoly, na jejichž sp l-

nění se dohodli, protože na to zapomněl. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrův přítel zatajil, že ztratil zaměstnání a 

nemá z čeho žít. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrův přítel s ním odmítá sdílet své nej-

větší životní tajemství. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrův přítel porušil významný slib, který 

Petrovi dal. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrův přítel se za něj nepostavil ve vášni-

vé diskuzi a stranil druhým. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrův přítel jej za zády pomluvil.  
vůbec       zcela 

 

Petrův přítel se sešel s Petrovým nepříte-

lem na život a na smrt. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrův přítel mu odmítl oplatit dávnou 

pomoc protislužbou. 

 
vůbec       zcela 
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Kolega z práce 
V rámci jeho zaměstnání je Petrovým nejbližším spolupracovníkem muž, s  nímž sdílí společnou 

kancelář. Tomu zde budeme říkat „kolega“. Níže uvedené výroky obsahují události, které se 

mohly odehrát v  Petrově vztahu a životě. Prosím ohodnoťte je podle toho, jak se domníváte, 

že byl Petr svým kolegou zrazen: 
 

Petrův kolega měl sexuální styk s Petrovou 

partnerkou. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrův kolega se zamiloval do Petrovy 

partnerky. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrův kolega nechtěně prozradil Petrovo 

důvěrné tajemství, které mu Petr svěřil. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrův kolega záměrně prozradil důvěrné 

tajemství, které mu Petr svěřil. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrův kolega nesplnil úkoly, na jejichž 

splnění se dohodli, byť si jich byl vědom.  

 
vůbec       zcela 

 

Petrův kolega nesplnil úkoly, na jejichž 

splnění se dohodli, protože na to zapo-

mněl. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrův kolega s ním odmítá sdílet své nej-

větší životní tajemství. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrův kolega porušil významný slib, který 

Petrovi dal. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrův kolega se za něj nepostavil ve 

vášnivé diskuzi a stranil druhým. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrův kolega jej za zády pomluvil.   
vůbec       zcela 

 

Petrův kolega se sešel s Petrovým nepříte-

lem na život a na smrt. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrův kolega mu odmítl oplatit dávnou 

pomoc protislužbou. 

 
vůbec       zcela 
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Aférka na jednu noc 
Petr jednoho dne potkal v baru krásnou dívku, cosi mezi nimi vzplálo a vyspali se spolu, aniž 

by mezi nimi vznikl nějaký delší vztah. Byla to prostě jen známost na jednu noc. Pro zjednodu-

šení jí budeme říkat „známost“. Níže uvedené výroky obsahují události, které se mohly odehrát 

v Petrově vztahu a životě. Prosím ohodnoťte je podle toho, jak se domníváte, že byl Petr svou 

známostí zrazen: 
 

Petrova známost měla sexuální styk 

s jiným mužem. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrova známost se zamilovala do jiného 

muže. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrova známost nechtěně prozradila 

Petrovo důvěrné tajemství, které jí Petr 

svěřil. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrova známost záměrně prozradila dů-

věrné tajemství, které jí Petr svěřil. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrova známost nesplnila úkoly, na je-

jichž splnění se dohodli, byť si jich byla 

vědoma. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrova známost nesplnila úkoly, na je-

jichž splnění se dohodli, protože na to 

zapomněla. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrova známost jej nakazila závažnou 

pohlavně přenosnou chorobu, o níž ale 

nevěděla, že ji má. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrova známost jej nakazila závažnou 

pohlavně přenosnou chorobu, o níž vě-

děla, že ji má. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrova známost zatajila, že ztratila za-

městnání a nemá z čeho žít. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrova známost zatajila, že má dítě 

z předchozího vztahu. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrova známost s ním odmítá sdílet své 

největší životní tajemství. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrova známost porušila významný slib, 

který Petrovi dala. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrova známost se za něj nepostavila ve 

vášnivé diskuzi a stranila druhým. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrova známost jej za jeho zády pomlu-

vila. 

 
vůbec       zcela 

 

Petrova známost se sešla s Petrovým ne-

přítelem na život a na smrt. 

 
vůbec       zcela 

 


