
Přílohy

Příloha A: Kategorií měření strukturovanosti rozhovoru (Beck & Perry, 2008, s. 9).



Příloha B: Seznam kulturně podmíněných duševních onemocnění podle DSM IV (Marsella & 
Yamada, 2010, s. 107).

Příloha C: Psychologické testy užívané v interkulturní diagnostice (Paniagua, 2013, s. 81).



Příloha D: Dotazník - Interkulturní psychologická diagnostika

V  rámci  své  výzkumné  práce  bych  Vás  v  následujícím  dotazníku  rád  poprosil  o
zprostředkování  Vašich  profesionálních  zkušeností  s  interkulturní  psychologickou  diagnostikou.
Jedná se o téma, kterému v České republice zatím není věnováno mnoho pozornosti a rád bych
prostřednictvím svého výzkumu zmapoval aktuálnost této problematiky. V tomto dotazníku pojímám
interkulturní psychodiagnostiku jako každé vyšetření, kdy je psycholog příslušníkem jiné kultury,
než je klient. Může se tedy jednat o klienta jiné národnosti (Francouz), etnika (Rom) nebo rasy
(Afroameričan). V dotazníku označuji takového klienta obecně jako „cizinec“. 

Zpracování  dotazníku  a  vyhodnocení  dat  je  anonymní,  nicméně  poprosil  bych  Vás  o
poskytnutí  kontaktní  e-mailové  adresy,  pomocí  které  bych  Vás  mohl  kontaktovat  v  případě
spolupráce v další části výzkumu. 

Děkuji za ochotu při vyplňování!

1) Jak dlouho pracujete jako klinický psycholog?

A) 0-3 roky B) 4-7 let C) 8-10 let D) více než 10 let

2) Pracujete aktuálně ve státní nebo soukromé sféře?

A) Státní B) Soukromé C) Ve státní i soukromé

3) Setkáváte se ve své praxi s psychologickou diagnostikou cizinců?

A) Ano B) Ne (Pokud ne, přejděte na otázku č. 10)

4) Pokud ano, jak je to časté?

A) Téměř každý týden B) Zhruba jednou do měsíce

C) Méně než jednou za měsíc D) Jen několikrát do roka

5) Zkuste zhruba odhadnout, s kolika cizinci jste se ve své diagnostické praxi setkal/a.

….............

6) S jakými cizinci se nejčastěji setkáváte? (Prosím, vypište)

7) Vnímáte, že se ve své praxi s diagnostikou cizinců setkáváte čím dál častěji?



A) Ano B) Ne, výskyt cizinců je v mé praxi konstantní

C) Naopak, čím dál tím méně často D) Nevím

8) Stalo se Vám někdy, že jste prováděl/a diagnostiku v cizím jazyce? Pokud ano, v jakém?

A) V angličtině – univerzální jazyk*

B) V angličtině – mateřský jazyk klienta

C) V ….........................................– mateřský jazyk klienta

D) V ............................................. – univerzální jazyk (národnost klienta: .......................)

E) Ne, vždy jsem používal/a češtinu, popřípadě prostřednictvím tlumočníka

9) Využil/a jste někdy ve své praxi tlumočníka?

A) Ano B) Ne

10)  Stalo  se  Vám  někdy,  že  jste  musel/a  odmítnout  vyšetření  klienta,  protože  byl  jiné
národnosti, etnika, nemluvil českým jazykem nebo se kulturně lišil natolik, že jeho vyšetření
nebylo možné?

A) Ano (V případě, že ano, prosím, specifikujte) B) Ne

11) Ohodnoťte na škále 1-5 Vaše subjektivní vnímání aktuálnosti problematiky interkulturní
psychodiagnostiky u nás.  

A) 1 – Velmi aktuální B) 2 – Poměrně aktuální C) 3 – Nevím
D) 4 – Spíše neaktuální E) 5 – Naprosto neaktuální

12)  Ocenil/a  byste  ve  své  praxi  více  praktických  informací  k  tématu  interkulturní
psychodiagnostiky a k tomu, jak s cizinci pracovat (např. interkulturní diagnostický rozhovor,
využití kulturně senzitivních testů, atd.)? 

A) Ano, bylo by to užitečné B) Ne, není to potřeba C) Nevím

* Není mateřským jazykem klienta, ani psychologa.


