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Příloha 1 – Dotazníky 
USAQ 
Prosím uveďte, jak často cítíte, že jsou pro vás jednotlivá tvrzení pravdivá nebo nepravdivá. Pro každou 
položku zakroužkujte číslici na škále 1 až 7 podle následujícího klíče: 

1 2 3 4 5 6 7 
Téměř vždy nepravda Obvykle nepravda Častěji nepravda než pravda 

Stejně často pravda i nepravda 
Častěji pravda než nepravda Obvykle pravda Téměř vždy pravda 

 
1. Když mě někdo za něco pochválí, záleží mi víc na tom, jaké pocity to ve mně vyvolá, než na tom, co to vypovídá o mých přednostech nebo schopnostech. 
2. Cítím, že za to stojím, i pokud nejsem úspěšný/á v dosahování cílů, které jsou po mě důležité. 
3. Když dostanu negativní zpětnou vazbu, beru ji jako příležitost ke zlepšení svého chování nebo výkonu. 
4. Mám pocit, že někteří lidé mají větší hodnotu, než jiní. 
5. Udělat velkou chybu může být zklamáním, ale nezmění to, jak celkově sám/a sebe vnímám. 
6. Někdy se přistihnu při přemýšlení o tom, jestli jsem dobrý nebo špatný člověk. 
7. Abych měl/a pocit, že jsem hodnotný člověk, musím být milován/a lidmi, kteří jsou pro mě důležití. 
8. Když se rozhoduji, kterých cílů chci dosáhnout, být šťastný/á je pro mě důležitější než snaha si něco dokázat. 
9. Myslím si, že být dobrý v mnoha věcech, dělá člověka dobrým celkově. 
10. Můj pocit vlastní hodnoty hodně záleží na tom, jak se srovnávám s ostatními. 
11. Věřím, že za to stojím jednoduše proto, že jsem lidská bytost. 
12. Když dostávám negativní zpětnou vazbu, je pro mne často těžké být otevřený/á vůči tomu, co o mně daná osoba říká. 
13. Stanovuji si pro sebe takové cíle, u kterých doufám, že prokáží mou hodnotu. 
14. Být špatným v určitých věcech způsobuje, že si sám/a sebe vážím méně. 
15. Myslím si, že lidé, kteří jsou úspěšní v tom, co dělají, jsou zvláště hodnotní lidé. 
16. Pochvala je pro mě důležitější proto, aby poukázala na to, v čem jsem dobrý/á, než proto, abych se cítil/a cenný/á jako člověk. 
17. Mám pocit, že jsem hodnotný člověk, i když se mnou ostatní nesouhlasí. 



 
 

18. Vyhýbám se srovnání s ostatními při rozhodování, jestli jsem hodnotný/á jako člověk. 
19. Když jsem kritizován/a, nebo v něčem selžu, mám ze sebe jako z člověka horší pocit. 
20. Nemyslím si, že je dobrý nápad soudit svou hodnotu jako člověka. 
  



 
 

SCS-CZ 
Nyní si prosím přečtěte následující tvrzení a označte příslušnou možnost, jak často se chováte daným 
způsobem. 
1. Odmítám a odsuzuji své chyby a nedostatky. 
2. Když jsem na dně, mám sklon se nutkavě zaměřovat na vše špatné. 
3. Když přemýšlím o svých nedostatcích, mívám pocit, že jsem oddělený/á a odříznutý/á od zbytku světa. 
4. Když prožívám emoční bolest, snažím se být k sobě laskavý/á. 
5. Když selžu v něčem, co je pro mě důležité, zahltí mě pocity vlastní nedostatečnosti. 
6. Když jsem na dně a "mimo hru", připomínám si, že na světě je spousta lidí, kteří se cítí stejně jako já. 
7. Když přijdou opravdu těžké časy, mám tendenci být na sebe tvrdý/á. 
8. Když se cítím nějakým způsobem nedostatečný/á, snažím se připomínat si, že pocity nedostatečnosti zažívá většina lidí. 
9. Jsem netolerantní a netrpělivý/á vůči těm stránkám své osobnosti, které nemám rád/a. 
10. Když procházím nějakým velmi těžkým obdobím, poskytuji si takovou péči a láskyplnost, jakou potřebuji. 
11. Když je mi na nic, mívám pocit, že ostatní lidé jsou jistě šťastnější než já. 
12. Když mě něco zraní, snažím se na situaci dívat nezaujatým pohledem. 
13. Když si uvědomím některé své vlastnosti, které se mi nelíbí, skličuje mě to. 
14. Když selžu v něčem, co je pro mne důležité, snažím se celou záležitost vnímat realisticky. 
15. Když se s něčím opravdu potýkám, mívám pocit, že druzí lidé to určitě zvládají lépe. 
16. Když prožívám nějaké trápení, jsem k sobě laskavý/á. 
17. Když mě něco naštve, nechávám se unést vlastními pocity. 
18. Když se stane něco bolestného, mám sklon danou situaci zveličovat. 
19. Když selžu v něčem, co je pro mě důležité, mívám pocit, že jsem v tom zcela sám/sama. 
20. Snažím se přistupovat s porozuměním a trpělivostí vůči těm stránkám své osobnosti, které nemám rád/a. 



 
 

 
 
 



 
 

 

 
 



 
 

LOT-R 
Zaškrtněte prosím tu odpověď, která nejlépe vystihuje, jak s daným výrokem souhlasíte či nesouhlasíte 
na škále: 

o zcela nesouhlasím 
o nesouhlasím 
o nemohu se rozhodnout 
o souhlasím 
o zcela souhlasím 

1. V nejistých časech obvykle očekávám to nejlepší. 
2. Je pro mne snadné se zklidnit/relaxovat. 
3. Pokud má něco pro mě dopadnout špatně, dojde k tomu. 
4. Do budoucnosti hledím vždy s optimismem.  
5. Hodně času trávím s přáteli.  
6. Je pro mě důležité stále se něčemu aktivně věnovat.  
7. Málokdy očekávám, že věci budou probíhat podle mého.  
8. Jen tak lehce se nenechám vyvést z míry.  
9. Výjimečně počítám s tím, že mě potkají dobré věci.  
10. Všeobecně očekávám, že mě spíš potká to dobré než špatné. 
 
 
  



 
 

Příloha 2 – Rozložení bezpodmínečného sebepřijímání (USAQ), soucitu se sebou 
(SCS-CZ), internalizovaného studu (ISS-S), dispozičního optimismu (LOT-R) 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Příloha 3 – Výsledky lineární regresní analýzy 
USAQ – SCS-CZ 

Souhrnný modelb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Standardní 

chyba odhadu 
1 ,709a ,503 ,501 8,447 
a. Prediktor: USAQ 
b. Závislá proměnná: SCS-CZ 

ANOVAa 
Model Součet čtverců df Střední čtverec F Sig. 
1 Regrese 15391,311 1 15391,311 215,687 ,000b 

Residual 15199,544 213 71,359   
Celkem 30590,856 214    

a. Závislá proměnná: SCS-CZ 
b. Prediktor: USAQ 

Regresní koeficienty 

Model 

Nestandardizované 
regresní koeficienty 

Standardizované 
koeficienty t Sig. 

95,0% Interval 
spolehlivosti pro B 

B Std. Error Beta   
Dolní 

hranice 
Horní 

hranice 
1 (Constant) 13,466 3,199  4,209 ,000 7,160 19,771 

USAQ ,529 ,036 ,709 14,686 ,000 ,458 ,600 
a. Závislá proměnná: SCS-CZ 

USAQ – ISS-S 
Souhrnný modelb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Standardní 

chyba odhadu 
1 ,695a ,482 ,480 12,222 
a. Prediktor: USAQ b. Závislá proměnná: ISS-S 

ANOVAa 
Model Součet čtverců df Střední čtverec F Sig. 
1 Regrese 29658,985 1 29658,985 198,539 ,000b 

Residual 31819,248 213 149,386   
Celkem 61478,233 214    

a. Závislá proměnná: ISS-S 
b. Prediktor: USAQ   



 
 

 
Regresní koeficienty 

Model 

Nestandardizované 
regresní koeficienty 

Standardizované 
koeficienty t Sig. 

95,0% Interval 
spolehlivosti pro B 

B Std. Error Beta   
Dolní 

hranice 
Horní 

hranice 
1 (Constant) 119,524 4,629  25,823 ,000 110,400 128,648 

USAQ -,734 ,052 -,695 -14,090 ,000 -,837 -,632 
a. Závislá proměnná: ISS-S  

USAQ – LOT-R 
Souhrnný modelb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Standardní 

chyba odhadu 
1 ,523a ,273 ,270 3,472 
a. Prediktor: USAQ 
b. Závislá proměnná: LOT-R 

ANOVAa 
Model Součet čtverců df Střední čtverec F Sig. 
1 Regrese 964,662 1 964,662 80,036 ,000b 

Residual 2567,273 213 12,053   
Celkem 3531,935 214    

a. Závislá proměnná: LOT-R 
b. Prediktor: USAQ 

Regresní koeficienty 

Model 

Nestandardizované 
regresní koeficienty 

Standardizované 
koeficienty t Sig. 

95,0% Interval 
spolehlivosti pro B 

B Std. Error Beta   
Dolní 

hranice 
Horní 

hranice 
1 (Constant) 3,184 1,315  2,422 ,016 ,592 5,775 

USAQ ,132 ,015 ,523 8,946 ,000 ,103 ,162 
a. Závislá proměnná: LOT-R 

SCS-CZ – ISS  
Souhrnný modelb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Standardní 

chyba odhadu 
1 ,772a ,595 ,593 10,807 
a. Prediktor: SCS-CZ 
b. Závislá proměnná: ISS-S 

 



 
 

 
ANOVAa 

Model Součet čtverců df Střední čtverec F Sig. 
1 Regrese 36603,331 1 36603,331 313,429 ,000b 

Residual 24874,901 213 116,784   
Celkem 61478,233 214    

a. Závislá proměnná: ISS-S 
b. Prediktor: SCS-CZ 

Regresní koeficienty 

Model 

Nestandardizované 
regresní koeficienty 

Standardizované 
koeficienty t Sig. 

95,0% Interval 
spolehlivosti pro B 

B Std. Error Beta   
Dolní 

hranice 
Horní 

hranice 
1 (Constant) 120,653 3,760  32,086 ,000 113,241 128,065 

SCS-CZ -1,094 ,062 -,772 -17,704 ,000 -1,216 -,972 
a. Závislá proměnná: ISS-S 

 
SCS-CZ – LOT-R  

Souhrnný modelb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Standardní 

chyba odhadu 
1 ,564a ,319 ,315 3,361 
a. Prediktor: SCS-CZ 
b. Závislá proměnná: LOT-R 

ANOVAa 
Model Součet čtverců df Střední čtverec F Sig. 
1 Regrese 1125,224 1 1125,224 99,585 ,000b 

Residual 2406,710 213 11,299   
Celkem 3531,935 214    

a. Závislá proměnná: LOT-R 
b. Prediktor: SCS-CZ 

Regresní koeficienty 

Model 

Nestandardizované 
regresní koeficienty 

Standardizované 
koeficienty t Sig. 

95,0% Interval 
spolehlivosti pro B 

B Std. Error Beta   
Dolní 

hranice 
Horní 

hranice 
1 (Constant) 3,308 1,170  2,828 ,005 1,002 5,613 

SCS-CZ ,192 ,019 ,564 9,979 ,000 ,154 ,230 
a. Závislá proměnná: LOT-R  



 
 

Příloha 4 – t-test pro zkoumání rozdílů mezi muži a ženami; VŠ a SŠ 
 
Muži a ženy 
 

 

t-test s rovností rozptylů pro: USAQ, SCS-CZ, ISS-S, LOT-R  

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Rozdíl 
středních 
hodnot 

Standardní 
chyba odhadu 

rozdílů 

95% Interval 
spolehlivosti 

Dolní 
hranice 

Horní 
hranice 

USAQ -1,238 213 ,217 -3,063 2,474 -7,940 1,813 
SCS-CZ -2,610 213 ,010 -4,758 1,823 -8,351 -1,165 
ISS-S 3,127 213 ,002 8,026 2,567 2,967 13,086 
LOT-R -1,799 213 ,073 -1,123 ,624 -2,354 ,108 

 
Středoškolky a vysokoškolsky vzdělaní 
 

 

t-test s rovností rozptylů pro: USAQ 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Rozdíl 
středních 
hodnot 

Standardní 
chyba odhadu 

rozdílů 

95% Interval 
spolehlivosti 

Dolní 
hranice 

Horní 
hranice 

USAQ -,944 213 ,346 -2,122 2,246 -6,550 2,306 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

Příloha 5 - Deskriptivní charakteristiky položek ISS (N=215) 
č. položka M SD L CITC αid 
  Škála internalizovaného studu      
1. Mám pocit, že nejsem nikdy dost dobrý/á. 2,56 1,052 0,785 0,751 0,947 
2. Cítím se tak nějak opomíjený/á. 2,55 0,984 0,684 0,641 0,949 
3. Myslím, že na mě lidé koukají spatra. 2,20 0,848 0,665 0,628 0,949 
5. Nadávám si a shazuji sám/sama sebe. 2,34 0,987 0,609 0,570 0,950 
6. Ohledně názoru ostatních na mou osobu cítím značnou 

nejistotu. 2,72 0,998 0,767 0,734 0,948 
7. Cítím, že se ostatním lidem nikdy nevyrovnám. 2,19 1,075 0,736 0,698 0,948 
8. Připadám si jako velmi malý a bezvýznamný člověk. 1,90 1,002 0,790 0,756 0,947 
10. Připadám si nedostatečný/á a jsem plný/á pochybností o 

sobě. 2,43 1,034 0,817 0,784 0,947 

11. Mám pocit, jako bych byl/a nedokonalý člověk, jako by se 
mnou bylo něco v nepořádku. 2,09 1,124 0,795 0,762 0,947 

12. V porovnání s ostatními nejsem prostě tak důležitý/á jako oni. 1,88 1,028 0,678 0,638 0,949 
13. Děsím se toho, že mé chyby budou před ostatními odhaleny. 2,39 1,070 0,632 0,601 0,949 
15. Usiluji o dokonalost, ale neustále selhávám. 2,67 1,066 0,657 0,628 0,949 
16. Myslím, že ostatní vidí mé nedostatky. 3,07 0,902 0,556 0,527 0,950 
17. Když udělám chybu, nejraději bych se tloukl/a palicí do hlavy. 2,65 1,198 0,540 0,515 0,951 
19 Když udělám chybu, nejraději bych se stal/a neviditelným/ou. 2,90 1,147 0,547 0,521 0,950 
20. Znovu a znovu si v hlavě přehrávám bolestné události, až se 

cítím naprosto zdrcený/á. 2,57 1,158 0,678 0,653 0,949 
22. Jsou chvíle, kdy mám pocit, že se rozpadnu na tisíc kousků. 2,04 1,006 0,715 0,685 0,948 
23. Mám pocit, jako bych ztratil/a vládu nad svým tělem i pocity. 1,93 0,920 0,680 0,642 0,949 
24. Někdy se necítím o nic větší než zrnko písku. 1,60 0,830 0,671 0,633 0,949 
25. Jsou chvíle, kdy se cítím jako obnažený/á a přeji si, aby se 

země otevřela a pohltila mě. 1,59 0,891 0,684 0,646 0,949 
26. Mám v sobě bolestnou propast, kterou nedokážu zaplnit. 1,95 1,097 0,719 0,684 0,948 
27. Cítím se prázdně a nenaplněně. 2,12 1,070 0,772 0,743 0,948 
29. Moje osamělost se podobá spíš prázdnotě. 2,13 1,105 0,648 0,610 0,949 
30. Cítím, že mi něco schází. 2,87 1,067 0,663 0,631 0,949 

Škála sebehodnocení 
4. Když se to vezme kolem a kolem, myslím, že jsem úspěšný/á. 3,60 0,825 0,805 0,712 0,888 
9. Cítím, že je hodně věcí, na které mohu být hrdý/á. 3,65 0,910 0,843 0,760 0,880 
14. Myslím, že mám mnoho předností. 3,58 0,938 0,800 0,707 0,888 
18. V podstatě jsem se sebou spokojený/á. 3,70 0,969 0,877 0,809 0,872 
21. Cítím, že jsem minimálně stejně hodnotný člověk jako ostatní. 4,09 0,895 0,762 0,664 0,894 
28. Mám k sobě pozitivní postoj. 3,86 0,957 0,827 0,743 0,883 
Poznámka: M – průměr; SD – standardní odchylka; L – faktorový náboj; CITC – diskriminační síla položky (korigovaná 
korelace položky s celkovým skórem subškály); αid – Cronbachův koeficient subškály v případě, že by byla položka 
ze subškály vyloučena. 
 


