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Príloha č. 1  Informovaný súhlas - dieťa      

Informovaný souhlas                                                                               ___________                              

Vážení rodiče, 

Jmenuji se Lenka Lukšíková  a jsem studentkou oboru Psychologie, na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze. V rámci diplomové práce se věnuji problematice Psychosociální situace 

sourozenců chronicky nemocných dětí s konkrétním zaměřením na sourozence dětí s diabetem 

1.typu. Cílem studie je blíže přezkoumat potřeby a prožívání sourozenců a přispět tak ke zlepšení 

komplexní péče o rodiny s nemocí diabetes mellitus. Touhle cestou bych Vás chtěla požádat 

o zapojení se do studie formou vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se chování Vašeho zdravého 

dítěte a Vaši rodiny. Dotazník je  zcela anonymní. Veškeré údaje, budou zpracovány pouze pro účely 

tohoto výzkumu. Účast ve výzkumu můžete kdykoliv přerušit a Vámi vyplněné údaje nebudou ke 

zpracování výzkumu využity. Odpovídejte prosím pravdivě, žádná odpověď není "správná" nebo 

"špatná". Délka vyplňování dotazníku je individuální, nemělo by Vám to zabrat více než 25 minut. 

Pokud s účastí na výzkumu souhlasíte, prosím, připojte podpis, kterým vyslovujete souhlas 

s prohlášením uvedeným níže.  

Prohlášení 

Prohlašuji, že souhlasím s účastí na výše uvedeném výzkumu. Byl/a jsem informován/a 

o podstatě, průběhu, metodách a cílech výzkumu. Souhlasím s tím, že všechny získané údaje budou 

použity jenom pro vědecké účely a mohou být anonymně publikovány. Jsem informován/a o tom, že 

mám možnost kdykoli z výzkumu odstoupit, i bez udání důvodu.  

Jméno účastníka výzkumu ..................................................................... 

o                                

o                                  

V  ................................... dne................................   Podpis.................................................. 

 

Zároveň bych Vás chtěla požádat o souhlas s účastí Vašeho dítěte na výzkumu. Dětem budou 

předloženy tři dotazníky kratšího rozsahu týkajících se chování, vnímaní onemocnění a rodiny 

(celkově asi na 30 minut).  

Souhlasím, aby se______________________________________(jméno a příjmení dítěte), zúčastnil/a 

vyplnění dotazníků.  

V ……………………dne................ Podpis rodiče (zákonného zástupce) ……………………… 

 

Uveďte, prosím, Vaši emailovou adresu v případě, že ... 

Chcete být informován/a o výsledcích výzkumu                      ano/ne 

Mám zájem podílet se na pokračovaní výzkumu                      ano/ne 

Email:   .................................................................................................. 

Dotazníky prosím odešlete zpátky naskenované emailem na leluksikova@gmail.com nebo poštou na 

adresu: Lenka Lukšíková, Raisova 3, byt č. 4, Praha 6, 160 00. Jedna kopie souhlasu je určena pro 

Vás. Dotazníky je možné vyplnit také online, pokud máte zájem o tuto formu vyplnění, prosím 

kontaktujete mně.  

 

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či nejasností mě prosím kontaktujte email: 

leluksikova@gmail.com, telefon: 774004955.        Děkuji za Váš čas a spolupráci! 
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Príloha č. 2  Informovaný súhlas - dieťa 

         Kód respondenta/tky: 

Ahoj,          

Jmenuji se Lenka Lukšíková  a studuji Psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze. V rámci své diplomové práce se věnuji prožívaní a potřebám sourozenců dětí 

s diabetem mellitus 1.typu. Touhle cestou bych Tě chtěla požádat o zapojení se do výzkumu, 

které spočívá ve vyplnění dotazníku o Tvém běžném chování, pohledu na nemoc sourozence, na 

sebe samého/samu a na Tvoji rodinu. Dotazník je  zcela anonymní, Tvé jméno nebude nikde 

uvedeno. Veškeré údaje, budou zpracovány pouze pro účely tohoto výzkumu. Odpovídej prosím 

pravdivě a na všechny otázky, žádná odpověď není "správná" nebo "špatná", chtěli bychom se 

dozvědět Tvůj pohled na věc. Délka vyplňování dotazníku je individuální, nemělo by Ti to však 

zabrat více než 25-45 minut. 

Podmínky účasti :  

-  je ti 10 - 20 let 

- máš sourozence s diagnózou cukrovky 1.typu 

- sám/sama netrpíš závažným nemocněním 

 

 Pokud s účastí na výzkumu souhlasíš, prosím, připoj podpis, kterým vyslovíš souhlas 

s prohlášením uvedeným níže.  

Prohlášení 

Prohlašuji, že souhlasím s účastí na výše uvedeném výzkumu. Byl/a jsem informován/a 

o podstatě, průběhu, metodách a cílech výzkumu. Souhlasím s tím, že všechny získané údaje 

budou použity jenom pro vědecké účely a mohou být anonymně publikovány. Jsem informován/a 

o tom, že mám možnost kdykoli z výzkumu odstoupit, i bez udání důvodu.  

Jméno účastníka výzkumu  ..................................................................... 

o                                

o                                  

V  ...................................  dne................................   Podpis.................................................. 

 

Uveď, prosím, tvojí emailovou adresu v případě, že ... 

Chceš být informován/a o výsledcích výzkumu                      ano/ne 

Máš zájem podílet se na pokračovaní výzkumu                      ano/ne 

Email:   ................................................................................................. 

V případě potřeby nebo dotazů se, prosím, neváhej na mě obrátit  email: leluksikova@gmail.com, 

tel.: 774004955.                                                               Děkuji za Tvůj čas a spolupráci 

mailto:leluksikova@gmail.com


 
 

Príloha č. 3  Dotazník Strenghts and Difficulties (SDQ) 
Prosím, pročti si následující věty. Pro každou položkou označ číslo, podle toho zda s tvrzením rozhodně 

souhlasíš (definitivně pravda), spíše souhlasíš (tak trochu pravda), nebo že to tak není (není pravda). Pomůže 

nám jestli odpovíš na všechny položky. A to i v případě, že si nejsi absolutně jistý/á. Odpovídej, prosím, podle 

toho, jak to bylo v daných otázkách během posledních 6 měsíců. 
 Není 

pravda 

Tak 

trochu 

pravda 

Definitiv

ně pravda 

1. Snažím se k druhým lidem chovat pěkně. Beru ohled na jejich pocity.  0 1 2 

2. Jsem neklidný/á. Nevydržím dlouho bez hnutí.  0 1 2 

3. Často mně bolí hlava, žaludek nebo mám nevolnosti. 0 1 2 

4. Obvykle se dělím s druhými (o jídlo, psací potřeby..). 0 1 2 

5. Často mám záchvaty vzteku nebo výbušnou náladu. 0 1 2 

6. Jsem spíše samotář/ka. Mám sklony bavit se sám/sama.   0 1 2 

7. Obvykle dělám, to o co jsem požádán/a, co se mi řekne.  0 1 2 

8. Mám hodně starostí, často jsem ustaraný/á.  0 1 2 

9. Jsem ochotný/á pomoct, když si někdo ublíží, je zarmoucený nebo je mu zle.  0 1 2 

10. Jsem neposedný/á.  0 1 2 

11. Mám alespoň jednoho dobrého kamaráda nebo kamarádku.  0 1 2 

12. Často se peru s jinými dětmi. Umím donutit druhé udělat to, co chci.  0 1 2 

13. Jsem často nešťastný/á, skleslý/á nebo smutný/á.  0 1 2 

14. U ostatních dětí jsem vcelku oblíbený/á. 0 1 2 

15. Nechám se snadno vyrušit. Špatně se soustředím.  0 1 2 

16. V nových situacích jsem nervózní/á. Snadno ztrácím sebedůvěru.  0 1 2 

17. Jsem laskavý/á k mladším dětem. 0 1 2 

18.  Často jsem obviněn ze lhaní nebo podvádění.  0 1 2 

19. Jiné děti nebo mladí lidé si na mě často zasednou nebo mě šikanují, týrají 0 1 2 

20. Často dobrovolně pomáhám druhým (rodičům, učitelům, jiným dětem).  0 1 2 

21. Přemýšlím, než něco udělám.  0 1 2 

22. Beru věci, které nejsou moje - doma, ve škole i jinde.  0 1 2 

23. Vycházím lépe s dospělými než s jinými dětmi mého věku.  0 1 2 

24. Mám hodně obav a strachů. Snadno se polekám.  0 1 2 

25. U úkolu vytrvám až do konce. Moje pozornost je dobrá.  0 1 2 

 

 

 



 
 

Príloha č. 4  Rosenbergova škála sebahodnotenia (RŠS) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Absolutně 

souhlasím 

Spíše 

souhlasím 

Spíše 

nesouhlasím 

Absolutně 

nesouhlasím 

Cítím, že mám stejnou hodnotu jako ostatní 

lidé. 

1 2 3 4 

Cítím, že mám mnoho dobrých vlastností.  1 2 3 4 

Celkově mám sklon k tomu považovat se za 

neúspěšného člověka.  

1 2 3 4 

Dokážu dělat věci stejně kvalitně jako ostatní 

lidé. 

1 2 3 4 

Cítím, že nemám být na co hrdý/á. 1 2 3 4 

Vnímám se pozitivně. 1 2 3 4 

Celkově vzato jsem sám/sama se sebou 

spokojen/á. 

1 2 3 4 

Přál/a bych si, abych si sám/sama sebe mohl/a 

více vážit. 

1 2 3 4 

Určitě se někdy cítím zbytečný/á, 

nepoužitelný/á.  

1 2 3 4 

Někdy si myslím, že nejsem v ničem dobrý/á.  1 2 3 4 



 
 

Príloha č. 5           Sibling Perception Questionnaire (SPQ)  

 Nikdy Zřídka Někdy Často Vždy 

1. Jsem naštvaný/á kvůli onemocnění mého bratra/sestry. 1 2 3 4 5 

2. Nechci rodiče obtěžovat s obavami. 1 2 3 4 5 

3. Přál/a bych si, aby se mnou rodiče trávili více času. 1 2 3 4 5 

4. Mám pocit, že ostatním je jedno, jak se cítím vzhledem k nemoci 

mého sourozence. 
1 2 3 4 5 

5. Mohu zapomenout na to, že můj bratr/sestra je nemocný/á. 1 2 3 4 5 

6. Přál/a bych si, aby rodiče trávili s bratrem/sestrou méně času. 1 2 3 4 5 

7. Mám strach z nemoci bratra/sestry. 1 2 3 4 5 

8. O nemoci si můžu popovídat s kamarády. 1 2 3 4 5 

9. Zajímalo by mě, proč bratr/sestra onemocněl/a. 1 2 3 4 5 

10. Mám pocit, že rodina kvůli nemoci nedělá tolik věcí společně. 1 2 3 4 5 

11. Mám pocit, že musím kvůli nemoci dělat více domácích prací. 1 2 3 4 5 

12. O nemoci bratra/ sestry si můžu popovídat s jinými dospělými. 1 2 3 4 5 

13. Přál/a bych si, abych poznal/a někoho, kdo by porozuměl tomu, 

jak se cítím. 
1 2 3 4 5 

14. O nemoci bratra/ sestry si můžu popovídat s rodiči. 1 2 3 4 5 

15. Mám pocit, že lidé se víc zajímají o nemocného bratra/ sestru než 

o mě. 
1 2 3 4 5 

16. Mám pocit, že mě rodiče kvůli nemoci ignorují. 1 2 3 4 5 

17. S rodiči se můžu bavit o škole. 1 2 3 4 5 

18. Přemýšlím o nemoci mého bratra/sestry. 1 2 3 4 5 

19. Přál/a bych si, aby bylo něco, co bych s nemocí mohl/a udělat. 1 2 3 4 5 

20. Mám obavy, abych nechytnul/a onemocnění bratra/sestry. 1 2 3 4 5 

21. Jsem smutný/á kvůli onemocnění mého sourozence. 1 2 3 4 5 

22. Rozumím, proč rodiče tráví více času s nemocným 

bratrem/sestrou. 
1 2 3 4 5 

23. Mám pocit, že kamarádi se obávají toho, aby nechytli 

onemocnění mého bratra/sestry. 
1 2 3 4 5 

24. Podílím se na péči o mého bratra/sestru. 1 2 3 4 5 

25. Mám pocit, že jsem kvůli nemoci omezován.  1 2 3 4 5 

26. O nemoci mého sourozence mám dostatek informací. 1 2 3 4 5 

27. Obávám se komplikací cukrovky mého bratra/sestry.  1 2 3 4 5 

 

1. Občas jsem naštvaný/á kvůli onemocnění mého sourozence. Důvody proč jsem naštvaný/á: ... 

 

2. Myslívám na onemocnění mého sourozence. Věci, na které myslívám:  ... 

 

3. Mám strach z onemocnění mého sourozence. Strach mám z těchto věcí:  ... 

 

4. Jsem smutný/á kvůli onemocnění mého sourozence. Důvody proč jsem smutný/á: ... 

 

5. Když jsem naštvaný/á, zklamaný/á, smutný/á, atd. Pak dělám tyto věci:  ... 

 

 

6. Přineslo onemocnění tvého bratra/sestry do Tvoji rodiny něco špatného? Pokud ano, tak popiš co 

7. Přineslo onemocnění tvého bratra/sestry do Tvoji rodiny něco dobrého? Pokud ano, tak popiš co 

 

 



 
 

Príloha č. 6    Škála rodinného prostredia (ŠRP) 

 P N 

1. Členové naší rodiny si navzájem skutečně pomáhají a jeden druhého podporují.   

2. Členové naší rodiny si často nechávají své pocity a zážitky jen pro sebe.   

3. V naší rodině jsou hádky téměř na denním pořádku.   

4. Ať děláme cokoli, vždycky se to snažíme udělat co nejlépe.   

5.  V naší rodině je všechno pečlivě naplánováno předem.   

6.  Členům naší rodiny se zřídkakdy něco zakazuje.   

7.  Často se nám zdá, že doma zbytečně marníme čas.   

8.  Doma můžeme o všem otevřeně hovořit.   

9. Členové naší rodiny zřídkakdy dávají najevo svou zlost.   

10. V naší rodině se pokládá za velmi důležité něco v životě dokázat.   

11. Potrpíme si na pořádek a čistotu.   

12. V naší rodině je jen málo příkazů, které je nutno dodržovat.   

13.  Do toho, co doma děláme, vkládáme mnoho energie.   

14. Je těžké se doma „odvázat“, „odreagovat“, protože hned má někdo připomínky.   

15.  Členové naší rodiny se někdy tak rozčílí, že třískají věcmi.   

16. Není pro nás důležité, kolik kdo vydělá.   

17. V naší rodině se dost často stává, že nemůžeme najít věci, které právě potřebujeme.   

18. O většině věcí rozhoduje v naší rodině zpravidla jen jeden člen.   

19.  Naše rodina drží pospolu.   

20.  Jeden druhému svěřujeme své osobní problémy.   

21.  Členové naší rodiny málokdy ztrácejí nervy.   

22.  Uznáváme soutěžení a domníváme se, že „vyhrát může jen ten nejlepší“.   

23 V naší rodině je velmi důležité dodržování časového pořádku.   

24. Kontroluje se, co a jak jsme doma udělali.   

25. Když je třeba něco doma udělat, zřídkakdy se někdo nabídne dobrovolně.   

26. Jestliže nás náhle napadne, že něco uděláme, jednoduše se sebereme a jdeme.   

27. Členové rodiny jeden druhého často kritizují, vyčítají si.   

28. Když něco děláme po druhé, vždycky se to snažíme udělat lépe než předtím.   

29. Členové naší rodiny často mění svá rozhodnutí.   

30. V naší rodině je velmi důležité přesně dodržovat to, na čem jsme se dohodli.   

31. Členové naší rodiny se dokážou postavit jeden za druhého.   

32. V naší rodině si člověk nemá komu postěžovat.   

33. Stává se, že v naší rodině někdo někoho udeří.   

34.  Málokdy se trápíme kvůli pracovnímu postupu nebo kvůli známkám ve škole.   

35 .Členům rodiny záleží na tom, aby byl v bytě pořádek.   

36. Každý člen rodiny má stejnou možnost zasahovat do rodinných rozhodnutí.   

37. Naší rodině schází přátelská atmosféra.   

38. Otevřeně hovoříme o penězích, cenách a platech.   

39. Když v naší rodině vznikne nějaké nedorozumění, snažíme se zachovat klid a uvést věci na pravou míru.   

40. Naše rodina se příliš nesoustřeďuje na dosahování úspěchů.   

41. U nás v rodině každý ví, jaké jsou jeho povinnosti.   

42. V naší rodině si můžeme dělat, co se nám zachce.   

43. Jeden s druhým velmi dobře vycházíme.   

44. Pečlivě zvažujeme, co jeden druhému řekneme.   

45. Členové naší rodiny se často vzájemně urážejí, snaží se získat nad druhým převahu.   

46. V naší rodině platí zásada – nejdřív práce, potom zábava.   

47. V naší rodině se s penězi moc nehospodaří.   

48. V naší rodině se musí bezvýhradně dodržovat disciplína.   

49. Každému členu naší rodiny se věnuje přiměřeně času a pozornosti.   

50. Často spolu upřímně debatujeme.   

51. V naší rodině převládá názor, že se ničeho nedosáhne, když se zvýší hlas.   

52. Členové naší rodiny se často srovnávají s ostatními, kdo je lepší v práci či ve škole.   

53. Nádobí se zpravidla myje hned po jídle.   

54. V naší rodině nám spousta věcí jen tak neprojde.   



 
 

Príloha č. 7   Rozložení odpovedí v jednotlivých otázkach dotazníka SPQ 

 

 

 

 

 

 

 Nikdy Zřídka Někdy Často Vždy 

1. Jsem naštvaný/á kvůli onemocnění mého bratra/sestry. 11 11 12 5 0 

2. Nechci rodiče obtěžovat s obavami. 16 6 9 2 6 

3. Přál/a bych si, aby se mnou rodiče trávili více času. 9 13 12 3 2 

4. Mám pocit, že ostatním je jedno, jak se cítím vzhledem k nemoci 

mého sourozence. 16 10 6 3 4 

5. Mohu zapomenout na to, že můj bratr/sestra je nemocný/á. 17 10 6 3 3 

6. Přál/a bych si, aby rodiče trávili s bratrem/sestrou méně času. 30 7 2 0 0 

7. Mám strach z nemoci bratra/sestry. 11 9 9 4 6 

8. O nemoci si můžu popovídat s kamarády. 8 10 11 4 4 

9. Zajímalo by mě, proč bratr/sestra onemocněl/a. 5 7 14 3 10 

10. Mám pocit, že rodina kvůli nemoci nedělá tolik věcí společně. 22 10 3 1 3 

11. Mám pocit, že musím kvůli nemoci dělat více domácích prací. 24 3 3 7 2 

12. O nemoci bratra/ sestry si můžu popovídat s jinými dospělými. 3 5 11 10 10 

13. Přál/a bych si, abych poznal/a někoho, kdo by porozuměl tomu, 

jak se cítím. 12 6 7 6 8 

14. O nemoci bratra/ sestry si můžu popovídat s rodiči. 1 3 2 4 29 

15. Mám pocit, že lidé se víc zajímají o nemocného bratra/ sestru 

než o mě. 18 6 7 2 6 

16. Mám pocit, že mě rodiče kvůli nemoci ignorují. 28 6 2 2 1 

17. S rodiči se můžu bavit o škole. 1 1 4 7 26 

18. Přemýšlím o nemoci mého bratra/sestry. 7 6 14 10 2 

19. Přál/a bych si, aby bylo něco, co bych s nemocí mohl/a udělat. 
0 2 4 9 24 

20. Mám obavy, abych nechytnul/a onemocnění bratra/sestry. 25 4 6 1 3 

21. Jsem smutný/á kvůli onemocnění mého sourozence. 9 8 8 7 7 

22. Rozumím, proč rodiče tráví více času s nemocným 

bratrem/sestrou. 1 2 5 6 24 

23. Mám pocit, že kamarádi se obávají toho, aby nechytli 

onemocnění mého bratra/sestry. 
32 2 3 1 1 

24. Podílím se na péči o mého bratra/sestru. 2 5 17 8 5 

25. Mám pocit, že jsem kvůli nemoci omezován.  23 6 2 3 1 

26. O nemoci mého sourozence mám dostatek informací. 0 1 6 6 24 

27. Obávám se komplikací cukrovky mého bratra/sestry.  3 7 8 12 7 


