
PŘÍLOHY

Příloha 1: Connor – Davidson Resilience Scale (CD - RISC)

Zdroj: Connor & Davidson, 2003 (přeloženo).

ORIGINÁLNÍ POLOŽKA PŘEKLAD

1 Able to adapt to change Jsem schopný/á přizpůsobit se změnám.

2 Close and secure relationships Mám blízké a pevné vztahy. 

3 Sometimes fate or God can help Někdy může pomoci osud nebo Bůh.

4 Can deal with whatever comes Poradím si se vším, co přijde.

5 Past success gives confidence for new challenge Předchozí úspěchy poskytují sebedůvěru pro nové výzvy.

6 See the humorous side of things Dívám se na věci s humorem.

7 Coping with stress strengthens Vyrovnat se se stresem člověka posiluje. 

8 Tend to bounce back after illness or hardship Po nemoci nebo obtížích jsem schopný se vzpamatovat.

9 Things happen for a reason Věci se nedějí bez důvodu.

10 Best effort no matter what Snažím se jak nejvíce můžu, nezávisle na tom o co jde. 

11 You can achieve your goals Člověk může dosáhnout svých cílů. 

12 When things look hopeless, I don’t give up I když věci vypadají beznadějně, nevzdávám se. 

13 Know where to turn for help Vím, kam se mohu obrátit pro pomoc. 

14 Under pressure, focus and think clearly I když jsem pod tlakem, soustředím se a myslím jasně. 

15 Prefer to take the lead in problem solving Při řešení problému preferuji vedoucí roli. 

16 Not easily discouraged by failure Nenechám se jen tak odradit neúspěchem. 

17 Think of self as strong person Považuji se za silného člověka. 

18 Make unpopular or difficult decisions Dokážu udělat nepopulární nebo nepříjemné rozhodnutí.

19 Can handle unpleasant feelings Umím si poradit s nepříjemnými pocity.

20 Have to act on a hunch Jednám na základě intuice. 

21 Strong sense of purpose Mám silný pocit, že to, co dělám, má smysl. 

22 In control of your life Mám svůj život pod kontrolou. 

23 I like challenges Mám rád/a výzvy.

24 You work to attain your goals Pracuji, abych dosáhl/a svých cílů.

25 Pride in your achievements Jsem hrdý na to, co jsem dokázal/a. 

MOŽNOSTI ODPOVĚDÍ:

Not true at all Zcela nesouhlasím

Rarely true Spíše nesouhlasím

Sometimes true Někdy souhlasím, někdy nesouhlasím

Often true Spíše souhlasím

True nearly all of the time Zcela souhlasím



Příloha 2: Life Engagement Scale (LET)

Zdroj: Miňová, 2012 (upraveno).

ČÍSLO POLOŽKY TVRZENÍ

1 V mém životě není dostatek smyslu. 
2 Vše co dělám, je pro mě hodnotné.

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

4 Velmi si cením svých aktivit.

5 Příliš mi nezáleží na tom, co dělám.

6 Mám spoustu důvodů, proč žít. 

zcela nesouhlasím

nesouhlasím

nemohu se rozhodnout

souhlasím

zcela souhlasím

MOŽNOSTI 

ODPOVĚDÍ:



Příloha 3: LOGO – test

Zdroj: Lukasová, 1994, cit. podle Frankl, 1994 (upraveno)

Přečtěte si následující tvrzení. Jsou-li mezi nimi taková, s nimiž se osobně shodujete tak, 

že by mohly být výroky Vaše, napište k nim prosím “Ano”. Jsou-li mezi nimi některá, která 

obsahují úplný protiklad Vašeho osobního mínění, napište k nim prosím “Ne”. Můžete 

také odpovědět „Nevím“, zdá-li se Vám rozhodnutí těžké.

1) Mám-li být upřímný/á, je mi nejmilejší pohodlný, klidný život bez velkých potíží s 

dostatečným finančním příjmem.

- Ano

- Ne

- Nevím

2) Mám jisté představy, jaký/á bych měl/a být a s čím bych měl/a úspěch, a pokouším se 

všemi silami tyto představy uskutečnit.

- Ano

- Ne

- Nevím

3) Cítím se dobře pouze v bezpečí domova, v kruhu rodiny a rád/a bych přispěl/a k tomu, 

abych vytvořil/a takové prostředí také dětem. 

- Ano

- Ne

- Nevím

4) Ve své práci v povolání, které toho času vykonávám nebo pro které se teprve 

vzdělávám, nacházím celé své naplnění.

- Ano

- Ne

- Nevím

5) Mám vůči jednomu nebo vice jiným lidem závazky a vztahy, jimž dostát mi přináší 

radost.

- Ano

- Ne

- Nevím



6) Existuje obor, který mě zvlášť zajímá, v němž bych se mohl něco přiučit, a jímž se 

zabývám kdykoli mám čas.

- Ano

- Ne

- Nevím

7) Mám radost ze zážitků jistého druhu (požitek z umění, z pozorování přírody) a nerad 

bych je postrádal. 

- Ano

- Ne

- Nevím

8) Pevně věřím v náboženské nebo politické úkoly (nebo v úkoly ve službě pokroku) a 

jsem jim k dispozici. 

- Ano

- Ne

- Nevím

9) Můj život je zastíněn nouzí, starostmi nebo nemocí, ale přesto se velmi snažím tuto 

situaci zlepšit.

- Ano

- Ne

- Nevím

Napište, jak často jste už měl/a následující zážitky, a snažte se být poctivý/á.

10) Pocit bezmocného hněvu, protože jste se domníval/a, že všechno, co bylo dosud, 

dělal/a jste zbytečně. 

- Velmi často

- Tu a tam

- Nikdy

11) Přání být ještě jednou dítětem a moci všechno začít znovu od začátku.

- Velmi často

- Tu a tam

- Nikdy

12) Zjištění, že se pokoušíte dělat před sebou nebo před jinými osobami svůj život 

hodnotnějším, než skutečně je. 

- Velmi často

- Tu a tam



- Nikdy

13) Odpor zatěžovat se hlubokými nebo nepohodlnými myšlenky o svém konání a 

působení.

- Velmi často

- Tu a tam

- Nikdy

14) Naději, že budete moci z nějakého nezdařeného záměru nebo z nějakého neštěstí 

udělat pozitivní událost, když pro to nasadíte všechny své síly.

- Velmi často

- Tu a tam

- Nikdy

15) Impuls neklidu, který se Vám proti Vašemu lepšímu názoru vnucuje a vyvolává 

mučivou netečnost ke všemu, co se Vám nabízí.

- Velmi často

- Tu a tam

- Nikdy

16) Myšlenku, že tváří v tvář smrti budete muset říci, že nestálo za to žít. 

- Velmi často

- Tu a tam

- Nikdy

-

Uvedu Vám tři případy:

a) Nějaký muž (nějaká žena) má ve svém životě mnoho úspěchů. To, co vlastně vždycky 

chtěl(a), nemohl(a) sice uskutečnit, zato si však během doby vytvořil(a) pěkné postavení a 

může se dívat do budoucnosti bez velkých starostí.

b) Nějaký muž (nějaká žena) se zakousl(a) do nějakého úkolu, který si stanovil(a) jako cíl. 

Vzdor stálým neúspěchům je tomu stále věrný(á). Musel(a) se kvůli tomu mnohého vzdát a 

nakonec z toho měl(a) vlastně málo užitku. 

c) Nějaký muž (nějaká žena) uzavřel(a) kompromis mezi svými sklony a naléhavými 

životními okolnostmi. Plní své povinnosti, i když ne zvlášť rád(a), občas se však, jde-li to, 

věnuje svým privátním ambicím.

17) Který muž (která žena) je nejšťastnější?



- a)

- b)

- c)

18) Který muž (která žena) nejvíc trpí?

- a)

- b)

- c)

19) Napište prosím několika větami svůj vlastní životní příběh – co jste dosud chtěl/a, oč 

jste se snažil/a, čeho z toho jste dosáhl/a a jak se k tomu stavíte. 




