PŘÍLOHA 1

Techniky pro získání vyvážené časové perspektivy
(zpracováno podle Zimbardo & Boyd, 2010)

1. Rekonstrukce pozitivní minulosti
Cvičení „Kým jsem byl?“
Odpovězte na následující otázky tak, že ke každé otázce napíšete jinou odpověď:
1. Byl jsem: …………………………………………………………………………………
2. Byl jsem: …..…………………………………………………………………………….
3. Byl jsem: …………………………………………………………………………………
4. Byl jsem: …………………………………………………………………………………
5. Byl jsem: …………………………………………………………………………………
6. Byl jsem: …………………………………………………………………………………
7. Byl jsem: …………………………………………………………………………………
8. Byl jsem: …………………………………………………………………………………
9. Byl jsem: …………………………………………………………………………………
10. Byl jsem: ..…………………………………………………………………………….
11. Byl jsem: ..…………………………………………………………………………….
12. Byl jsem ……………………………………………………………………………….
13. Byl jsem: …..………………………………………………………………………….
14. Byl jsem: ..…………………………………………………………………………….
15. Byl jsem: ..…………………………………………………………………………….
16. Byl jsem: …..………………………………………………………………………….
17. Byl jsem: ..…………………………………………………………………………….
18. Byl jsem: ..…………………………………………………………………………….
19. Byl jsem: …..………………………………………………………………………….
20. Byl jsem: ...……………………………………………………………………………

Nyní napište tři významné události Vašeho života:
Událost 1: ……………………………………………………………………………………
Událost 2: ……………………………………………………………………………………
Událost 3: ……………………………………………………………………………………
Jaké pozitivní ponaučení jste z těchto událostí získal/a?
(Například: Díky tomu, že jste překonal/a obtížné situace v minulosti, se domníváte,
že
podobné problémy zvládnete i v budoucnu.)
Událost 1: ……………………………………………………………………………………
Událost 2: ……………………………………………………………………………………
Událost 3: ……………………………………………………………………………………
Jakým způsobem mohou tato ponaučení zlepšit Vaši budoucnost?
(Například: Naučil/a jste se podobným situacím vyhýbat, nebo je lépe zvládat.)
Událost 1: ……………………………………………………………………………………
Událost 2: ……………………………………………………………………………………
Událost 3: ……………………………………………………………………………………

2. Posílení přítomné časové perspektivy
Cvičení „Kdo jsem?“
Odpovězte na následující otázky tak, že ke každé otázce napíšete jinou odpověď:
1. Kdo jsem: ……………………………………………………………………………
2. Kdo jsem: ……………………………………………………………………………
3. Kdo jsem: ……………………………………………………………………………
4. Kdo jsem: ……………………………………………………………………………
5. Kdo jsem: ……………………………………………………………………………
6. Kdy jsem:……………………………………………………………………………
7. Kdy jsem: ……………………………………………………………………………
8. Kdy jsem: ……………………………………………………………………………
9. Kdy jsem: ……………………………………………………………………………

10. Kdy jsem: ……………………………………………………………………………
11. Kde jsem: ……………………………………………………………………………
12. Kde jsem: ……………………………………………………………………………
13. Kde jsem: ……………………………………………………………………………
14. Kde jsem: ……………………………………………………………………………
15. Kde jsem: ……………………………………………………………………………
16. Jak se cítím: ……………………………………………………………………….
17. Jak se cítím: ………………………………………………………………………..
18. Jak se cítím:………………………………………………………….……………..
19. Jak se cítím:…………………………………………………………………………
20. Jak se cítím: ………………………………………………………………………..

3. Posílení budoucí časové perspektivy
Cvičení „Kým budu?“
1. Já budu: ………………………………………………………………………………….
2. Já budu: ………………………………………………………………………………….
3. Já budu: ………………………………………………………………………………….
4. Já budu: ………………………………………………………………………………….
5. Já budu: ………………………………………………………………………………….
6. Já budu: ………………………………………………………………………………….
7. Já budu: ………………………………………………………………………………….
8. Já budu: ………………………………………………………………………………….
9. Já budu: ………………………………………………………………………………….
10. Já budu: ………………………………………………………………………………..
11. Já budu: ………………………………………………………………………………..
12. Já budu: ………………………………………………………………………………..
13. Já budu: ………………………………………………………………………………..
14. Já budu: ………………………………………………………………………………..

Konkrétní cíl do budoucna

Kdy bude tento cíl naplněn?

1. ………………………………….

…………………………………….

2. ………………………………….

…………………………………….

3. ………………………………….

…………………………………….

4. ………………………………….

…………………………………….

5. ………………………………….

…………………………………….

PŘÍLOHA 2

Zimbardo time perspective Inventory (ZTPI; Zimbardo & Boyd, 1999)

Read each item and, as honestly as you can, answer the following question:
"How characteristic or true is this of you?" (1 = very uncharacteristic, 2 = uncharacteristic,
3 = neutral, 4 = characteristic, 5 = very characteristic).

1. I believe that getting together with one's friends to party is one of life's important
pleasures.
2. Familiar childhood sigKts, sounds, smells often bring back a flood of wonderful
memories.
3. Fate determines much in my life.
4. I often think of what I should have done differently in my life.
5. My decisions are mostly influenced by people and things around me.
6. I believe that a person's day should be planned ahead each morning.
7. It gives me pleasure to think about my past.
8. I do things impulsively.
9. If things don't get done on time, I don't worry about it.
10. When I want to achieve something, I set goals and consider specific means for
reaching those goals.
11. On balance, there is much more good to recall than bad in my past.
12. When listening to my favorite music, I often lose all track of time.
13. Meeting tomorrow's deadlines and doing other necessary work comes before
tonight's play.
14. Since whatever will be will be, it doesn't really matter what I do.
15.1 enjoy stories about how things used to be in the "good old times."
16. Painful past experiences keep being replayed in my mind.
17. I try to live my life as fully as possible, one day at a time.
18. It upsets me to be late for appointments.

19. Ideally, I would live each day as if it were my last.
20. Happy memories of good times spring readily to mind.
21. I meet my obligations to friends and authorities on time.
22. I've taken my share of abuse and rejection in the past.
23. I make decisions on the spur of the moment.
24. I take each day as it is rather than try to plan it out.
25. The past has too many unpleasant memories that I prefer not to think about.
26. It is important to put excitement in my life.
27. I've made mistakes in the past that I wish I could undo.
28. I feel that it's more important to enjoy what you're doing than to get work done on
time.
29. I get nostalgic about my childhood.
30. Before making a decision, I weigh the costs against the benefits.
31. Taking risks keeps my life from becoming boring.
32. It is more important for me to enjoy life's journey than to focus only on the
destination.
33. Things rarely work out as I expected.
34. It's hard for me to forget unpleasant images of my youth.
35. It takes joy out of the process and flow of my activities, if I have to think about goals,
outcomes, and products.
36. Even when I am enjoying the present, I am drawn back to comparisons with similar
past experiences.
37. You can't really plan for the future because things change so much.
38. My life path is controlled by forces I cannot influence.
39. It doesn't make sense to worry about the future, since there is nothing that I can do
about it anyway.
40. I complete projects on time by making steady progress.
41. I find myself tuning out when family members talk about the way things used to be.
42. I take risks to put excitement in my life.
43. I make lists of things to do.
44. I often follow my heart more than my head.
45. I am able to resist temptations when I know that there is work to be done.

46. I find myself getting swept up in the excitement of the moment.
47. Life today is too complicated; I would prefer the simpler life of the past.
48. I prefer friends who are spontaneous rather than predictable.
49. I like family rituals and traditions that are regularly repeated.
50. I think about the bad things that have happened to me in the past.
51. I keep working at difficult, uninteresting tasks if they will help me get ahead.
52. Spending what I earn on pleasures today is better than saving for tomorrow's security.
53. Often luck pays off better than hard work.
54. I think about the good things that I have missed out on in my life.
55. I like my close relationships to be passionate.
56. There will always be time to catch up on my work.

Český překlad ZTPI (Lukavská a kol., 2011)

Brief COPE (Carver, 1997)
These items deal with ways you've been coping with the stress in your life since you found
out you were going to have to have this operation. There are many ways to try to deal with
problems. These items ask what you've been doing to cope with this one. Obviously,
different people deal with things in different ways, but I'm interested in how you've tried
to deal with it. Each item says something about a particular way of coping. I want to know
to what extent you've been doing what the item says. How much or how frequently. Don't
answer on the basis of whether it seems to be working or not—just whether or not you're
doing it. Use these response choices. Try to rate each item separately in your mind from
the others. Make your answers as true FOR YOU as you can.
1 = I haven't been doing this at all
2 = I've been doing this a little bit
3 = I've been doing this a medium amount
4 = I've been doing this a lot
1. I've been turning to work or other activities to take my mind off things.
2. I've been concentrating my efforts on doing something about the situation I'm in.
3. I've been saying to myself "this isn't real.".
4. I've been using alcohol or other drugs to make myself feel better.
5. I've been getting emotional support from others.
6. I've been giving up trying to deal with it.
7. I've been taking action to try to make the situation better.
8. I've been refusing to believe that it has happened.
9. I've been saying things to let my unpleasant feelings escape.
10. I’ve been getting help and advice from other people.

11. I've been using alcohol or other drugs to help me get through it.
12. I've been trying to see it in a different light, to make it seem more positive.
13. I’ve been criticizing myself.
14. I've been trying to come up with a strategy about what to do.
15. I've been getting comfort and understanding from someone.
16. I've been giving up the attempt to cope.
17. I've been looking for something good in what is happening.
18. I've been making jokes about it.
19. I've been doing something to think about it less, such as going to movies, watching
TV, reading, daydreaming, sleeping, or shopping.
20. I've been accepting the reality of the fact that it has happened.
21. I've been expressing my negative feelings.
22. I've been trying to find comfort in my religion or spiritual beliefs.
23. I’ve been trying to get advice or help from other people about what to do.
24. I've been learning to live with it.
25. I've been thinking hard about what steps to take.
26. I’ve been blaming myself for things that happened.
27. I've been praying or meditating.
28. I've been making fun of the situation.

Český překlad Brief COPE (Paulík a Saforek, 2012)
Zajímá nás, jak se lidé vyrovnávaji s tézkymi a stresovymi situacemi. Uvedené polofky vypovídají o
rüznych zpüsobech chování pfi zátUi. Chtéli bychom Vás pof.ádat, abxjste odpovédéli, co Vy osobné
vé�inou déláte v téchto situacich. Rüzné situace a problémy mohou vyvolávat rüzné reakce, pokuste se
v�ak myslet na to, co je pro Vás typické. Jak moc nebo jak fasto postupujete 1ak, jak to popisují
jednotlivé polofky? Zakrouzkujte u kazdé z nich to físlo uvedené stupnice, které Vás nejlépe vystihuje.
l.
2.
3.
4.
1.

nikdy to nedélám, nikdy se tak nechovám
nékdy to délám, nékdy se tak chovám
dost fasto to délám, dost fasto se tak chovám
velmi fasto to délám, velmi fasto se tak chovám

Vénuji se práci nebo jinym finnostem, abych na problém pfestal myslet.

1.....2.....3.....4

2. Soustted'uji své úsilí na to, abych s tím néco udélal/a.

1.....2.....3.... .4

3. Ríkám si: ,,Tohle není mozné."

1.....2 .....3 .....4

4. Uziji alkohol nebo jiné drogy, abych se cítil lépe.

1.... .2.....3.... .4

5. Snazím se získat citovou oporu u pfátel a pñbuznych.

1... ..2 .....3.....4

6. Tváfim se, ze se ve skutefnosti nic nestalo.

l.... .2.....3.... .4

7.

Podniknu akci, abych vylep�il/a svou situaci.

8. Odmítám si pfiznat, ze se to skutefoé stalo.
9.

Mluvím o tom, abych odstranil/a negativní pocity.

1 .....2.....3 .....4
1.....2 .....3.....4
1... ..2 .....3.....4

10. Potfebuji pomoc a rady jinych.

1 .....2.....3.....4

11. Uziji alkohol nebo jiné drogy, aby mi pomohli dostat se pfes to.

1 .....2.....3.....4

12. Usiluji se videt problém v jiném, pozitivnejfün svétle.

1.....2 .....3 .....4

13. Jsem kriticky/á k sobé samému/samé.

1... .. 2.....3.....4

14. Poko�ím se objasnit si strategie, postup fe�ení, co délat.

1... ..2 .... .3.....4

15. Hledám u nékoho porozumení a sympatie.

l.. ... 2 .....3 .... .4

16. Vzdávám se pokusu dosáhnout, co chci.

1.....2.....3 .....4

17. Hledám neco dobré v tom, co se událo.

1 .....2 .....3 .....4

18. Vtipkuji o tom.

1 .....2.....3.....4

19. Vykonávám rüzné finnosti (dívám se na televizi, jdu do kina, &!, nakupuji), abych na problém
myslel/a co nejméné.
20. Pfijímám fakt,

ze se to stalo.

1.....2..... 3.....4
1.....2.....3.....4

21. Projevuji své negativni pocity navenek.

1 .....2.....3.....4

22. Usiluji se nalézt uspokojení ve vite a nábozenství.

1 .....2 .....3.....4

23. Snafím se získat pomoc a rady, co mám delat, odjinych lidí.

1 ..... 2 .....3.....4

24. Ufím se s tím zít.

1 .....2.....3.....4

25. Pfemy�lím úpome o tom, jaké kroky udélat.

1.....2.....3.....4

26. Obviñuji se za véci, které se stalj

1.....2..... 3.....4

27. Modlím se nebo medituj i.

1 .... .2.....3.....4

28. Ze situace si délám zerty.

1.....2 .....3.....4

PŘÍLOHA 3
Výzkumný projekt publikovaný na Google Forms
Časová perspektiva a rozchody
Děkuji, že jste si našel / našla chvilku na vyplnění dotazníku, který je součástí výzkumu k mé
diplomové práci. Zabývám se v něm vztahem mezi naší časovou orientací a způsobem, jakým
se vyrovnáváme se zátěžovou situací, jako je rozchod. Výsledky výzkumu by mohly inspirovat
partnerské a rodinné poradce při práci se svými klienty. Vám na oplátku za účast nabízím
možnost interpretace Vašich výsledků, pokud si to budete přát. Zpracování dat je zcela
anonymní (i v rámci interpretace výsledků). Doba vyplňování se pohybuje okolo 15-20 minut
a na konci dostanete možnost zpětné vazby.
Předem děkuji za Vaši účast!
Monika Krejčová
Osobní údaje
Kolik Vám je let (v čísle)?

Jste:



Muž
Žena

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
 ZŠ
 SŠ bez maturity
 SŠ s maturitou
 VOŠ
 VŠ

Časová orientace
Zodpovězte nyní, nakolik souhlasíte s následujícími výroky. Neexistují žádné správné
odpovědi, prosím odpovídejte co nejvíce podle skutečnosti, co Vás vystihuje. Snažte se
zároveň používat co nejméně volby č. 3:
1 = rozhodně NEsouhlasím
2 = spíše NEsouhlasím
3 = ani souhlasím, ani NEsouhlasím
4 = spíše souhlasím
5 = rozhodně souhlasím
Nakolik souhlasíte s následujícími výroky?
Otázky ZTPI:
1. Věřím, že scházení se s přáteli na večírcích a oslavách
patří k důležitým životním radostem.
2. Pohledy, zvuky a vůně důvěrně známé z dětství ve mně
často vyvolávají spoustu nádherných vzpomínek.
3. Mnohé v mém životě určuje osud.
4. Často myslím na to, co jsem měl(a) v životě udělat jinak.
5. Má rozhodnutí jsou většinou ovlivněna lidmi a věcmi v
mém okolí.
6. Věřím, že člověk by si měl každé ráno předem naplánovat
svůj nastávající den.
7. Moc rád(a) vzpomínám na svou minulost.
8. Jednám impulsivně – tj. dělávám věci, které mne právě
napadnou.
9. Nedělám si starosti, když se věci neudělají včas.
10. Když chci něčeho dosáhnout, vytyčím si své cíle a
rozmyslím si jakými konkrétními prostředky k nim dospět.
11. Zvážím-li svou minulost, vybavuje se mi mnohem víc
dobrého než toho špatného.
12. Při poslouchání své oblíbené hudby často úplně ztratím
pojem o čase.
13. Řídím se pravidlem „nejdřív práce a potom zábava“.
14. Vzhledem k tomu, že co se má stát se stejně stane,
nesejde vlastně na tom, co udělám já.
15. Mám rád(a) povídání o tom, jaké to bylo za „starých
dobrých časů“.
16. V mysli se mi opakují staré bolestné prožitky.

1

2

3

4

5

17. Pokouším se žít svůj život den za dnem (bez velkého
přemýšlení o budoucnosti) a naplno.
18. Zneklidňuje mne, když jdu někam pozdě.
19. Nejraději bych žil(a) každý den, jako by to byl můj den
poslední.
20. Snadno mi mysl zaplaví vzpomínky na šťastné chvíle.
21. Své závazky vůči přátelům a úřadům plním včas.
22. V minulosti jsem si prožil(a) svůj díl příkoří.
23. Rozhoduji se bez přemýšlení, pod vlivem okamžiku.
24. Beru každý den tak, jak přichází, místo abych se
pokoušel(a) ho naplánovat.
25. Minulost je spojena s příliš mnoha nepříjemnými
vzpomínkami, na které raději nemyslím.
26. Pokládám za důležité vnést do svého života vzrušení.
27. Přál(a) bych si, aby bylo možné napravit chyby, které
jsem udělal(a) v minulosti.
28. Připadá mi, že je důležitější mít radost z toho, co člověk
dělá, než dokončit danou práci včas.
29. S nostalgií vzpomínám na své dětství (jako by se mi po
dětství stýskalo).
30. Než se k něčemu rozhodnu, zvažuji, zda se vynaložený
čas a námaha vyplatí.
31. Riskování chrání můj život před nudou.
32. Pro mne je důležitější si cestu životem užít než
soustředit se jen na cíl.
33. Věci málo kdy dopadly tak, jak jsem čekal(a).
34. Je pro mne těžké zapomenout na nepříjemnosti z mého
mládí.
35. Potěšení z toho, co dělám, mizí, když musím myslet na
cíle a důsledky své činnosti.
36. I když se zrovna těším z přítomnosti, nutí mne to
srovnávat s podobnými zážitky z minulosti.
37. Život je samá změna, a tak člověk může sotva plánovat
budoucnost.
38. Má životní cesta je řízena silami, na které nemám vliv.
39. Nemá smysl si dělat starosti s budoucností, protože ji
stejně nemohu nijak ovlivnit.
40. Díky soustavné práci plním úkoly včas.
41. Často se přistihnu, že prostě „vypnu“ pozornost, když
někdo z rodiny mluví o tom, jak se věci měly dříve.

42. Riskuji, abych dodal(a) svému životu vzrušení.
43. Dělávám si seznamy toho, co mám udělat.
44. Často spíše poslechnu hlas svého srdce než rozumu.
45. Když vím, že je třeba udělat nějakou práci, jsem
schopen(na) odolat pokušením.
46. Nechávám se strhnout okamžitým vzrušením.
47. Dnešní život je příliš složitý, dal(a) bych přednost
jednoduššímu životu, jako byl dříve.
48. Mám raději přátele, kteří jsou spontánní (nenuceně
přirození) než ty, jejichž chování lze předvídat.
49. Mám rád(a) rodinné tradice a pravidelně opakované
rituály.
50. Myslívám na ošklivé věci, které se mi přihodily v
minulosti.
51. Pracuji i na obtížných, nezajímavých úkolech, když mi
dopomohou k úspěchu.
52. Je lepší utratit to, co vydělám, za současné radosti než
šetřit na zajištění budoucnosti.
53. Šťastná náhoda často přinese lepší výsledek než tvrdá
práce.
54. Myslím na příležitosti, o které jsem v životě přišel(la).
55. Mám rád(a), když jsou mé důvěrné vztahy vášnivé.
56. Vždy mám hodně času, práce přece neuteče.

Výborně, první část máte za sebou! Pokud Vás zajímá, jaká je Vaše časová orientace a jak
ovlivňuje Vaše chování, budete mít možnost na konci druhé části požádat o zpětnou vazbu.

Vyrovnávání se s rozchodem
Nyní Vás čeká druhá část výzkumu, která se zaměřuje na Vaši osobní zkušenost s rozchodem
s milovanou osobou. Zamyslete se prosím nad svojí vztahovou historií a vzpomeňte si na Váš
nejvýznamnější vztah z posledních 5 let, který skončil rozchodem (nikoliv rozvodem) a nebyly
v něm žádné společné děti...Až budete mít v mysli jeden konkrétní vztah, zodpovězte prosím
otázky týkající se konce tohoto vztahu.
*Výraz "partner" v textu zahrnuje jak mužský tak ženský rod.

Jak dlouho trval tento vztah, než jste se rozešli? Uveďte v měsících:

Jak je to dlouho, co jste se rozešli? Uveďte v měsících:

Kdo se s kým rozešel?
 Já
 Partner
 Byla to vzájemná dohoda
Znal(a) jste v období po rozchodu konkrétní důvod(y) Vašeho rozchodu?
Ať už jste se rozešli Vy, Váš partner nebo vzájemně. Pokud jste zjistili důvod až po dlouhé době, zaškrtněte "NE".




Ano
Ne

Na této škále zaškrtněte, jak silné city jste k partnerovi choval(a) v době, kdy jste se rozešli:
Nemiloval(a) jsem vůbec svého partnera (1) (2) (3) (4) (5) Miloval(a) jsem velmi
svého partnera.
Jak dlouho jste se s tímto rozchodem celkově vyrovnával(a), než jste se začal(a) cítit dobře a
vyrovnaně? Uveďte v měsících:
Pokud se s rozchodem tohoto vztahu ještě vyrovnáváte, uveďte počet měsíců, které uplynuly od rozchodu.

Kolik rozchodů jste ještě před tímto konkrétním zažil(a) v minulosti?

Začal(a) jste bezprostředně po rozchodu nový oficiální vztah?
Za "bezprostředně" jsou považovány první 3 měsíce od rozchodu.




Ano
Ne

Jak jste se s tímto rozchodem konkrétně vyrovnával(a)?
Nyní následuje několik způsobů, jak se lidé s rozchodem můžou vyrovnávat. U každého
způsobu zaškrtněte, do jaké míry jste tento způsob používal(a) při vyrovnávání se s tímto
rozchodem. Neexistují „správné“ ani „nesprávné“ odpovědi. Odpovídejte uvážlivě a co
nejpravdivěji. Pokud se stále s rozchodem vyrovnáváte, převeďte si otázky do přítomného
času.
Jak často jste se takto choval(a) nebo cítil(a) po rozchodu?
Otázky Brief COPE
Nikdy Zřídka
1. Věnoval(a) jsem se práci nebo jiným činnostem,
abych na rozchod přestal(a) myslet.
2. Soustřeďoval(a) jsem své úsilí na to, abych se svojí
situací něco udělal(a
3. Říkal(a) jsem si: „To nemůže být pravda.“
4. Užíval(a) jsem alkohol nebo jiné drogy (léky), abych
se cítil(a) lépe.
5. Snažil(a) jsem se získat citovou oporu u přátel nebo
příbuzných.
6. Přestával(a) jsem se snažit o to se s tím vyrovnat
7. Podnikal(a) jsem různé kroky, abych vylepšil(a) svou
situaci.
8. Odmítal(a) jsem si přiznat, že se to skutečně stalo.
9. Mluvil(a) jsem o tom, abych ze sebe vypustil(a)
negativní pocity.
10. Potřeboval(a) jsem pomoc a rady od jiných lidí.
11. Užíval(a) jsem alkohol nebo jiné drogy (léky), aby mi
pomohly dostat se přes to.
12. Snažil(a) jsem se na to nahlížet v jiném,
pozitivnějším světle.
13. Kritizoval(a) jsem se.
14. Snažil(a) jsem se vymyslet strategii (kroky) dalšího
postupu, řešení mé situace.
15. Hledal(a) jsem útěchu a porozumění od ostatních
lidí.
16. Vzdával(a) jsem se pokusu se s tím vyrovnat.
17. Hledal(a) jsem něco dobrého v tom, co se stalo.
18. Vtipkoval(a) jsem o tom.

Často

Skoro
vždy

19. Vykonával(a) jsem různé činnosti, abych na rozchod
myslel(a) co nejméně (televize, kino, čtení, nákup atd.)
20. Přijímal(a) jsem fakt, že se to stalo.
21. Projevoval(a) jsem své negativní pocity navenek.
22. Snažil(a) jsem se najít útěchu ve víře a náboženství.
23. Snažil(a) jsem se získat pomoc a rady, co dělat, od
jiných lidí.
24. Učil(a) jsem se s tím žít.
25. Přemýšlel(a) jsem usilovně nad tím, jaké kroky
podniknout.
26. Obviňoval(a) jsem se za to, co se stalo.
27. Modlil(a) jsem se nebo meditoval(a).
28. Dělal(a) jsem si z té situace žerty.
29. Byl(a) jsem po rozchodu v kontaktu s ex-partnerem.
Výborně, jste na konci dotazníku!
Pokud máte zájem o zaslání výsledků Dotazníku časové perspektivy, uveďte prosím emailovou adresu, na kterou mám výsledky zaslat. Opakuji, že tento průzkum je zcela
anonymní a nasbíraná data budou sloužit pouze účelům diplomové práce.

Pokud máte zájem o budoucí zaslání výsledků mého výzkumného projektu, uveďte prosím
e-mailovou adresu, na kterou mám výsledky zaslat.

Pokud máte nějaké poznámky, které by stálo za to zmínit, zde máte prostor:

To je vše! Děkuji ještě jednou za Váš čas!
Monika Krejčová (monkayak@seznam.cz)
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