
PŘÍLOHY 

Vážená paní/ vážený pane, 
Tímto bych Vás chtěla poţádat o vyplnění následujících 6 dotazníků, které budou slouţit k výzkumné 

části mé diplomové práce. Odpovězte prosím popravdě na všechny otázky, a pokud tak není uvedeno, 

ţádnou nevynechávejte. Získaná data jsou anonymní a budou pouţita pouze pro účely výzkumu mé 

diplomové práce.  

Děkuji Vám předem za Váši ochotu a pomoc 

Bc. Aneta Unzeitigová (studentka Psychologie Filozofické fakulty na Karlově univerzitě v Praze) 

Dotazník sociodemografických údajů pacienta 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

a) ţena   

b) muţ 

2. Kolik je Vám let? (vypište číslicí)………………………………………………………… 

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání?   
a) Základní škola 

b) Střední škola bez maturity 

c) Střední škola s maturitou 

d) Vyšší odborná škola 

e) Vysoká škola 

f) Jiné (vypište):…………………………………………………………………………… 

4. Zvolte Váš aktuální sociální status:  

a) Student 

b) Pracující 

c) Nezaměstnaný(á)  

d) Pobírám invalidní důchod 

e) Jsem v důchodu 

f) Jiné (vypište):………………………………………………………………………… 

5. Pokud pobíráte invalidní důchod, vyberte jaký druh:  

a) ID pro invaliditu 1. stupně 

b) ID pro invaliditu 2. stupně 

c) ID pro invaliditu 3. stupně 

6. Vyberte svůj rodinný stav:    

a) Svobodný(á) 

b) S partnerem/partnerkou 

c) Ţenatý (vdaná) 

d) Rozvedený(á) 

e) Ovdovělý(á) 

f) Jiný (vypište)………………………………………………………………………… 

7. Uveďte, s kolika členy sdílíte Vaši domácnost?…………………………………................ 

8. Máte děti?                                                     

a) Ano 

b) Ne 

9. Pokud máte děti, uveďte, v jak častém jste s nimi kontaktu: 

a) Kaţdý den 

b) Kaţdý týden 

c) Kaţdý měsíc 



d) Méně neţ jednou za měsíc    

10. Jak dlouho trpíte chronickým selháním ledvin?  

a) Méně neţ 1 rok 

b) 1-3 roky 

c) 3-10 let 

d) Více neţ 10 let        

11. Bylo Vaše onemocnění ledvin příčinou pracovní neschopnosti?        

a) Ano 

b) Ne        

12. Jak dlouho procházíte léčbou na hemodialýze? (kolik měsíců/let):……………………… 

13. Byla někdy Vaše léčba hemodialýzou přesušena?                             

a) Ano 

b) Ne 

14. Léčil jste se někdyperitoneální dialýzou?                                          

a) Ano 

b) Ne 

15. Čekáte na transplantaci ledviny?                                                       

a) Ano 

b) Ne 

16. Prodělal/a jste v minulosti transplantaci ledviny?                                 

a) Ano 

b) Ne 

17. Trpíte cukrovkou (diabetes mellitus)?                                               

a) Ano 

b) Ne 

18. Trpíte ještě nějakým jiným onemocněním? 

a) Ano 

b) Ne 

- Pokud ano, uveďte jakým (název)…..……………………………………..................... 

19. V jakou denní dobudocházíte obvykle na hemodialýzu? 

a) ráno  

b) odpoledne 

c) večer 

d) střídavě 

20. Jak často docházíte na hemodialýzu (kolikrát týdně)……………………………………… 

21. Trpíte nějakou psychiatrickou nemocí?                                     

a) Ano 

b) Ne 

22. Berete léky „na nervy“ (psychofarmaka)?                               

a) Ano 

b) Ne 

 

 

 

 

 



DEP 36 

Úvodní otázky: 

Vyznačte prosím na dané 10-bodové škále, jak se právě nyní cítíte? 

Špatně, je mi na nic 1   2   3  4   5   6   7   8   9   10 Skvěle, je mi báječně 

 

Stala se během uplynulého dne nějaká událost, která výrazně ovlivnila Vaši aktuálnínáladu?Ano/ Ne 

Zamyslete se krátce nad kaţdým tvrzením, které popisuje, jak jste se cítil/a v průběhu posledního 

měsíce. Vyjádřete míru (dle přiloţené stupnice), ve které pro Vás jednotlivá tvrzení platí. Svoji volbu 

zaškrtněte kříţkem do rámečku u kaţdé věty.  

POSUZOVACÍ STUPNICE:                      

Téměř nikdy málokdy někdy často Velmi často 

1 2 3 4 5 

                                                                                                       1        2        3        4        5 
1. Měl/a jsem dobrou náladu      
2. Byl/a jsem nervózní      
3. Byl/a jsem šťastný/á      
4. Cítil/a jsem úzkost nebo strach      
5. Ráno jsem se při vstávání těšil/a na zajímavý a příjemný den      
6. Ţil/a jsem v napětí      
7. Kdyţ jsem se rozčílil/a, dlouho jsem se nemohl/a uklidnit      
8. Měl/a jsem pocit, ţe ţivot je nádherný      
9. Měl/a jsem špatnou náladu      
10. Měl/a jsem radost ze všeho, co jsem dělal/a      
11. Musel/a jsem se rozčilovat      
12. Můj ţivot byl plný zajímavých věcí a událostí      
13. Ţil/a jsem pod silným tlakem      
14. Třásly se mi ruce      
15. Měl/a jsem pocit, ţe někoho mám rád a on zas má rád mě      
16. Měl/a jsem pocit, ţe nic nedopadne, jak bych chtěl      
17. Měl/a jsem pocit, ţe budoucnost vypadá velmi nadějně a slibně      
18. Kdyţ byl čas, dokázal/a jsem se zcela uvolnit a odpočívat      
19. Byl/a jsem ze všeho otrávený/á      
20. Měl/a jsem pocit, ţe mě nic nebaví      
21. Měl/a jsem pocit, ţe budoucnost mi přinese mnoho dobrého      
22. Můj ţivot byl dobrý      
23. Byl/a jsem nešťastný/á      
24. Cítil/a jsem, ţe mám spoustu energie      
25. Bylo mi do pláče      
26. Měl/a jsem pocit, ţe v ţivotě je mnoho krásy      
27. Byl/a jsem mrzutý/á      
28. Měl/a jsem pocit, ţe moje vyhlídky do budoucna jsou špatné      
29. Měl/a jsem pocit, ţe mám některé lidi rád/a a oni mají rádi mě      
30. Byl/a jsem na tom hůř neţ ostatní      
31. Měl/a jsem pocit, ţe nic nemá cenu      
32. Měl/a jsem sám/a ze sebe radost      
33. Smál/a jsem se      
34. Cítil/a jsem se klidný/á a uvolněný/á      
35. Měl/a jsem pocit, ţe ţivot ke mně není spravedlivý      
36. Byl/a jsem veselý/á      



SDS-20 

Instrukce pro vyplnění: 

Přečtěte si pečlivě kaţdou větu. Pro kaţdou poloţku zaškrtněte ve sloupcích ten, který nejlépe 

vyjadřuje, jak jste se cítil/av průběhu posledního měsíce. Dodrţujete-li dietu, u poloţek 5 a 7 

odpovídejte, jako kdybyste na dietě nebyl/a.  

 

Zaznamenejte, prosím, odpověď na každou z dvaceti 

položek 

Nikdy 

nebo 

zřídka Někdy 

Dosti 

často 

Velmi 

často 

nebo 

stále 

 

 

1. Jsem smutný/á, skleslý/á a zkroušený/á          

2. Ráno se cítím nejlépe          

3. Jsou chvíle, kdy je mi do pláče          

4. V noci mám potíţe se spaním          

5. Jím stejné mnoţství jídla jako dříve          

6. Sexuální ţivot a myšlenky na něj mi stále činí potěšení          

7. Všiml/a jsem si, ţe ubývám na váze          

8. Mám potíţe se zácpou          

9. Srdce mi buší rychleji neţ obvykle          

10. Unavím se a i bez příčiny          

11. Mám v hlavě jasno jako obvykle          

12. Snadno zvládnu totéţ co dřív          

13. Cítím nepokoj a nevydrţím v klidu         

14. Jsem plný naděje do budoucna          

15. Jsem podráţděný více neţ obvykle          

16. Snadno se rozhoduji          

17. Cítím, ţe jsem uţitečný/á a potřebný/á          

18. Ţiji plným ţivotem          

19. Cítím, ţe by pro ostatní bylo lépe, kdybych zemře/a          

20. Těší mě stejné věci co dříve          



 

STAI  (X-1) 

 

Instrukce pro vyplnění: 

Níţe jsou uvedeny výroky, kterými jsou lidé zvyklí popisovat sami sebe. Přečtěte si pozorněkaţdý 

výrok a potom u něho zaškrtněte kříţkem takové políčko, kterépřiměřeně vyjadřuje, jak často se 

většinou cítíte. Nejsou ţádné správné nebo chybné odpovědi. Nezamýšlejte se příliš dlouho nad 

jednotlivými výroky, ale volte takové odpovědi, které nejlépe vystihují Vaše obvyklé pocity. 
 

 
 

 

Zaznamenejte, prosím, odpověď na každou z dvaceti 

položek 

Téměř 

nikdy Někdy Často 

Téměř 

vždy 

 

 

1. Cítím se příjemně         
 

2. Rychle se unavím         
 

3. Bývá mi do pláče         
 

4. Rád/a bych byl/a šťastný/á, jak se zdají ostatní         
 

5. Přicházím o hodně, protoţe se neumím včas rozhodnout         
 

6. Cítím se odpočinutý/á a svěţí         
 

7. Jsem klidný/á, pokojný/á a rozváţný/á         
 

8. Mívám pocity, ţe těţkosti se hromadí tak, ţe je nedokáţu 

překonat         
 

9. Trápí mne věci, na kterých ve skutečnosti nezáleţí         
 

10. Jsem šťastný/á         
 

11. Mám sklon brát věci příliš váţně         
 

12. Málo si důvěřuji         
 

13. Jsem bezstarostný/á        
 

14. Krizové situace a těţkosti mě pronásledují         
 

15. Bývám smutný/á         
 

16. Jsem spokojený/á         
 

17. Zmocní se mě bezvýznamná myšlenka a nemůţu se jí 

zbavit         
 

18. Zklamání proţívám tak hluboko, ţe na něj nemůţu 

zapomenout         
 

19. Jsem vyrovnaná osobnost         
 

20. Dostávám se do stavu napětí nebo nepokoje, kdyţ 

rozmýšlím o svých současných problémech         
 

ŠHaN (STAS) 



 

Instrukce pro vyplnění: 

Níţe jsou uvedeny výroky, kterými jsou lidé zvyklí popisovat sami sebe. Přečtěte si 

pozorněkaţdý výrok a potom u něho zaškrtněte kříţkem takové políčko, kterépřiměřeně 

vyjadřuje, jak často se většinou cítíte. Nejsou ţádné správné nebo chybné odpovědi. 

Nezamýšlejte se příliš dlouho nad jednotlivými výroky, ale volte takové odpovědi, které nejlépe 

vystihují Vaše obvyklé pocity. 
 

 

 

Zaznamenejte, prosím, odpověď na každou z 16 položek 

Téměř 

nikdy  Někdy Často 

Téměř 

vždy 

 

 

1. Bývám prchlivý/á          

2. Rozhněvám se, kdyţ opravují právě mne          

3. Jsem horkokrevný člověk          

4. Rychle vzplanu          

5. Jsem vznětlivý/á          

6. Jsem podráţděný/á          

7. Mám zlost se, kdyţ mě zdrţují chyby druhých          

8. Otráví mě, kdyţ se mi nedostane ocenění za dobře 

vykonanou práci          

9. Mám ve zvyku osopit se na druhé          

10. Ve zlosti říkám ošklivé věci          

11. Dráţdí mě lidé, kteří si o sobě myslí, ţe mají vţdy 

pravdu          

12. Kdyţ se mi bortí plány, nejradši bych někoho praštil/a 
         

13. Zlobí mě nízké ocenění za dobře udělanou práci         

14. Vzkypí mi krev, kdyţ je na mě vyvíjen nátlak          

15. Naštvu se, kdyţ mě kritizují v přítomnosti druhých          

 

16. Vyznačte na škále 1-7 jak se ztotoţňujete s následujícím výrokem 

Když mám tendenci se rozčílit nebo vzplanout, většinou toto chování 

potlačím    1     2      3      4      5     6     7      nepotlačím 

TAS-20 

 



Odpověď znázorněte na škále od 1 (neodpovídá to mým zkušenostem a pocitům) do 5 (velmi 

dobře odpovídá). Svoji volbu zakrouţkujte u kaţdého tvrzení.  

 

1. Bývám často zmatený/á pokud jde o to, jaké emoce cítím. 1 2 3 4 5 

2. Je pro mne těţké najít správná slova pro mé pocity.                                       1 2 3 4 5 

3. Mám fyzické vjemy, kterým ani lékaři nerozumí.                                           1 2 3 4 5 

4. Jsem snadno schopen/a popsat mé pocity.                                                  1 2 3 4 5 

5. Dávám přednost analyzování problémů před jejich popisováním.                  1 2 3 4 5 

6. Kdyţ se necítím dobře, nevím, jestli jsem smutný/á, 

vyděšený/á nebo rozhněvaný/á 

1 2 3 4 5 

7. Jsem často zmatený/á z pocitů v mém těle.                  1 2 3 4 5 

8. Dávám přednost tomu ponechat věcem volný průběh, před tím 

neţ abych se snaţil/a porozumět tomu proč se takto dějí. 

1 2 3 4 5 

9. Mívám pocity, které nemohu zcela identifikovat.                                            1 2 3 4 5 

10. Být ve styku s emocemi je zásadní.                                                               1 2 3 4 5 

11. Zjistil/a jsem, ţe je těţké popsat to, co cítím o lidech.                                1 2 3 4 5 

12. Lidé mi říkají, abych více popsal/a své pocity.                                           1 2 3 4 5 

13. Nevím co se ve mně děje.                                                                              1 2 3 4 5 

14. Často nevím, proč jsem rozhněvaný/á. 1 2 3 4 5 

15. Raději hovořím s lidmi o jejich denních aktivitách spíše neţ o 

jejich pocitech.                                                                  

1 2 3 4 5 

16. Raději se koukám na „lehký“ zábavný pořad neţ na 

psychologické drama.                                                                               

1 2 3 4 5 

17. Je pro mne těţké odhalit moje nejvnitřnější city a to i blízkým 

přátelům.  

1 2 3 4 5 

18. Cítím se blízko někoho i v okamţicích mlčení.                                             1 2 3 4 5 

19. Zkoumání mých pocitů povaţuji za uţitečné pro řešení 

osobních problémů.                                                                             

1 2 3 4 5 

20. Hledání skrytých významů ve filmech nebo hrách odvádí od 

zábavy.                                                                                                

1 2 3 4 5 

 

 


